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Yhdestoista luku.

Totivesi kannetaan saliin, ja Härkäniemi, niinkuin muutkin,
]a varsinkin eräs, saavat taas mielikseen katsella Siviä-neitosta
salissa, jopa peilinkin pohjilta. Muutakin mukavaa sattuu,
kuten esimerkiksi sitä, että Krookla pelastaa itselleen rommi-

lasin melkein sekoittamattomana ja että Pukkila pääsee
, liikkumaan komeasti.

Nyt piti sentään Langholma naurunhörinää riittävänä ja
rupesi lepposiltaan asettelemaan kopua. »Riitelette ja repelette
kuin kaksi kukonpoikaa samaa suolinkaista kumpikin päästään!»
hymähteli hän Alastalolle jaPukkilalle, ja oli toruvinaan. »Kait
nyt jo Tiinasta on sen verta puhuttu, että päästään taas parkki-
asioihinkin palaamaan!» lisäsi hän vakavammin. »Ovatkos
täällä kaikki valmiit kirjoittamaan osansa, niin että saadaan
kirjat selviksi ja parkki merkityksi täysiin?» kysyi hän Alas-
talolta, koska arveli, että jonkun tässä kuitenkin oli ensim-
mäisenä astuttava kynnyksen yli, ja miks'ei hänkin sitä tekisi
sill'aikaa kun muut odottelevat? Ei pöytäänkään pidoissa
kukaan kävele, ellei yksi astele edellä! »Minä luulen, että sai-
simme alkaa, kaikkihan ovat jo paikalla!» sanoi hän siis, ja oli
Langholma keinutuolilla.
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Salissa oli naurun hälinä lakannut, oli hyvinkin hiljaista
kaikissa neljässä nurkassa ja pitkillä seinillä myös, Lahden-
peräkin oli jo lakannut pärskimästä,, kun äkiltänsä oli
vatsantäysi naurunholotus tukautettava yskänähkyksi ja istut-
tava peräsohvalla lautamiehen naamalla, Pukkilakin oli vetä-
nyt pussikkansa kokoon: nyt oli oltava valmiina loikasemaan,
miltä nurkalta hiirenhiuku vain uskalsikin käpälänsä laat-
tioille! Ainoastaan Alastalo oli vähän ikäänkuin hiilillä, hänen
silmänsä pysyivät tikkuina etukamarin ovenrivassa: mitä sähri-
mistä niillä oli olevinaan tuvassa, kun ei jo alkanut kuulua
mitään ja ovi krapahtanut! Langholmakin! harmitteli hän,
mitäs hän ajattelee, järkimies tavallisesti, kun alkaa hoputella
ja nykiä vieressä kärsimättömiänsä kyynäspäähän juuri siinä
parhaassa tingassa, kun toinen on monen sihdin ja turhan
vaivan jälkeen viimeinkin saanut langanpään oikealle torkolle
ja säije sittenkin on lopulta sentään kiusojen palkaksi neulan-
silmän närpillä ja sujahtamaisillaan kärjen kapeasta sisään,
vaikk'ei kuitenkaan vielä aivan pujeen varmoilla ja sisäpuolilla!
Alastalon sieraimissa tuhahteli, vaikkei hän mitään sanonut,
koska se kuitenkin oli Langholma, Langholman Efram, joka
nyt oli sotkemassa. Puhelee valmiista jakirjojen selvittämisistä,
vaikk'ei vielä ole totivesikään salissa! ajatteli hän ja halveksi
pienen siemauksen, koska totuus kuitenkin aina sadattelee
totensa todeksi omissa ihoissa ja veren kiemauksissa, vaikk'ei
sitä silti tarvitse kielenpäästä kaikelle maailmalle paukutella,
niinkuin löysävatsainen hevonen purkiansa tielle! Sopikos tässä
nyt ennen mitään totisia alkaa, ennenkuin totivesikään on pöy-
dällä ja lasit höyryävät!

Tietysti on jokaisella täällä hänen pääknuppinsa matkassa ja
mukana kotoa, ja lompakon sisällys laskettu ennen tänne lähte-
mistä, mutta mitäs täydestäkään padasta kraakulla, ellei valkea
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porottele padan alla ja kiehuttele puuron laiskaa hypyn loiskille
ja ryynin kylmiä kypsän kuumille? Miehen järkikin tarvitsee
kuumentamisensa, ennenkuin se huomaa luontonsa loikasevaksi,
ja leimaus lasista on samaa poikaa kiemasemaan päässä, kuin
kolme-neljä halonkyhjää räiskymään suuruspadan alla pesässä:
odotappas aikasi ja varro tuokiosi, niin kihasee kumpikin,
padassa tulella sylkevä suurus malmikylkien huminoilla, japään
pajassa paisuva rohkeus miehenmielen nousemilla! Mitäs huma-
lasta, se on tietty asia sanomattakin, että porsas pöydän vieressä
on sika pöydän alla, mutta se kiemaseva kihaus, jolloin tukan
alla piirtää semmoista, jota ei muutoin tunne, ja jolloin ajatus
uskoo siipisankoja havittelevansa ja mieskroppaa kevittää,
vaikka hän seisookin tanterilla tavallisilla anturoillaan, se ensim-
mäinen karku veren karpaloissa ja kirkas leimaus sydämen
kuopassa, se se tekee lampaasta leijonan ja miehennahjuksesta
tanssivan Taavetin harppu haruksissa! Ei miehiä ketoon juoteta,
kun elosarka avataan, mutta pikari on isännällä mukana pel-
lolla ja tuikuntuima varassa kurkunkaraisuksi kullekin, kun
roikka lähtee ja vainiolla alkaa kahina: suonten soiluissa veren

laulut, kun kiihtää pellolla poikaparvi ja taipuu suihkava olki
suulle hahmivan kilpaavan sirpin; helke saralla ja hilke hilpeässä
joukossa, kun vilkaten solmivat neitosormet ja kiireellä jää
sorjilta lyhteen lykkyvää sängelle; terä ja toimi heilumissa
miesten, kun vakaat viuhkovat hihojen huljumilta, ja kavejaa
kasvaa kavejan taakse jonoille poutavan lakean! Haukotustakos
kiskoen laivakirjatkaan pöydälle levitettäisiin ja unikekonko
puumerkein parkkipaperitkaan präntättäisiin?

Alastalo oli jo liikkeellä keinutuolilta, ja niskatkin kattia-
lankkujen alla tiesivät painosta, että isäntä oli nyt itse kävele-
mässä salissa ja Mattsson permannolla: jäykkäkin honka,
kahdeksantuumaiseksi palhottu kanteiltaan saattaa sopivassa
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paikassa osoittaa otollista kunnioitusta ja huojua heijahdella
viidettä syllän jäntimillään hätiköimättä sen hiuskarvan vapi-
sun, että notkumilta erottaa, asteleeko palkeilla painaviltaan
kuka kahdentoista leiviskän Kaifas, vai joku muu vain laihempi
Iskariotti. Ja ymmärsivät salissa muutkin kuin huojahtelevat
laattiapalkit, että tärkeä toimitus oli menossa, kun Alastalo
laattian poikitse verkakseltaan läheni etukamarin ovea, verkak-
seltaan keikutellen ja ilman kiireen pitoa. Ilmassa oli, ennenkuin
ovi avattiinkaan ja mitään sanottiin tuvan puolelle, tieto, mitä
nyt tapahtuisi: Pukkilalla paloivat silmät päässä ja hän istui
sohvalla kuin orava oksankyykyllä, valmis loikalle, mutta

nopsa paikallansakin, kuinka ketteriltään vain oli virkkuna
oltava varpaillaan, Lahdenperän levisivät ja paistoivat poski-
pakarat rehellistä lautamiehen lavetitta, ja valheen synnin pääs-
täisi suustansa aivan tarpeettomasti, jos sanoisi, että Härkä-
niemikään tällä haavaa olisi istunut piippunsa takana pelkkänä
tyvenenä vierasmiehenä ja haukottelevana haasteen todistajana:
suonenvetoa räpytteli hänenkin silmälaudoissaan, kun Alastalo
nyt oli tupakamarin oven edessä ja ripa koska hyvänsä voi
krapahtaa.

Se tapahtuikin: Alastalo aukaisi oven, ja monessa tuulessa
nuijinut tukka ja idem d:o eri toimissa heilunut parta katosi
muun karvaisen päätukun mukana tuokionkotvaksi näkyviltä
oven rakoon etukamarin puolelle muun osan kapteenista ja
manttaalimiehestä pysyessä ruumiin tukevilta puolilta salin
turvissa ja niin monen silmäparin tähdättävänä kuin tällä
haavaa oli sanan pukahtamatonta istujaa neljän seinävieren
mitalla. Olihan laita siten, ja se tiedettiin, että Alastalo oli
tukeva mies anturoillansa Siwiän komentosillalla, kapteeni
salissansa isommankin joukon keskellä ja rusthollari-isäntä
kirkonpenkissä ja pitäjällä, liukas, kun oli oltava ankerias
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asioissa, ruissäkin painava, kun kuka luuli leikillä liikuttele-
vansa, täräyttäväkin, jos oli kaviota tarpeen takapotkoon, ja
miks'ei hän ollut karhu konnossansa kotonakin ja Mattssonin
paksuinen Hermanni Alastalossakin, kun oli arki, talo tavoil-
lansa ja Eevastiina ilman pitsimyssyä. Mutta tämmöisenä
päivänä kuin tänään, ja tämmöisen päivän edellisenä päivänä
ja vielä senkin edellisenä, jolloin talo jo vuorokausimäärät on

ollut väärinpuolin ja siinä juoksunhuiskeessa ja muussa hopun
kohinassa, että miespuolinen ihminen hyödyttömyydessään, ja
sielläkin tiellä ollen ja puoleen tyrkittynä, missä luuli parasta
tekevänsä ja auttavansa, saattaa hiljaisessa mielessään alkaa
napista Jumalaansa ja luonnonjärjestystä vastaan ja ihmetellä,
onkos tapahtunut mistaaki ja paha erehdys vai, kun on senkin-
kaltaisia ihmisiä maailmaan luotu, joilla ei syntymästä ole hame
yllä; tämmöisenä, ja, kuten sanottu, tämmöisen edellisinäkin,
mutta varsinkin juuri itse tämmöisenä päivänä, jolloin emäntä
kymmeniltä muistamisilta on ensimmäisen vieraan jo kolistel-
lessa porstuassa viimeinkin varastanut itsellensä seitsemän kii-
reen välissä sen välttämättömän ajan raon tupakamarin peilin
edessä, joka joudussakin tarvitaan, kun silmien vahdatessa
tupaan ja suun hokiessa hoppua juokseville, on tingan kaupalla
mallattava vieraitten tuloksi tukkakin sileäksi ja levitettävä
talon arvon tähden pitsinsilkit kapteenskan taatiksi emännän
hiuksille, tämmöisenä ja tämmöisinä päivinä on rohkeakin mies
ja isäntäkin talossansa, varsinkin jos hänellä on Eevastiina
emäntänä ja kapteenska semmoinen, joka tietää, mitä talolta
tarvitaan, kun on vieraita salissa koko pitäjältä, uljaskin mies
siis ja Mattssonin tykevyinen lape laupias otus äänen pidolta
ja kesy lammas tuvanpuoleisiin asioihin kajotessaan. Leijona-
kattikin, sanovat, kun sillä on maha ravittu ja vatsa tyytyväi-
nen, on kylläisen aikansa melko laadullinen elukka vastaan
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sattuessakin, lönkäseepä äijä pakojuoksuakin loikassa nisupellon
halki olkien välitse metsän puskien piiloon, kun kellä vain on
sisu kotona sydämessä ja karakka käden kourissa hätistämään
petoa korjaamaan niskanahkansa ja häntäpakaransa ajoissa
turviin, ja mitäs Alastalokaan tällä hetkellä ja oman tupakama-
rinsa oven suussa olisi ollut oman arvonsa ehjänahkaisuuden
vuoksi sen harjavampi, kosk'ei mikään hätä ollut pakottamassa,
ja koska kaunis puhe on aina otollisempi silloin kun tietää, että
mellastamisella ovat riskinsä ja omat kynnet alttiit käpälä-
mäkeen. »Jokos teillä tuvan puolella pian tulee totivesi val-
miiksi, että saadaan tänne lämmintä sisään!» sanoi Mattsson
siis asiansa siivosti oven raosta ja painoi oven nopeasti ja kii-
reellä takanaan umpeen pujotettuaan ensin päänsä ketterästi
takaisin salin puolelle. Tuvassa oli nyt kumminkin siis tieto,
että salissa jo odotettiin, ja ovi niin ripeään kiinni, ettei salissa
mitään kuultu, jos tuvassa jotain sanottiinkin! Helpotettuna
miehenä palasi Alastalo toimitukseltansa takaisin keinutuoliansa
kohden. »Kuiskasin tuvan puolelle, että vaimoväki tietää
hopun!» selitti hän kävellessään ja melkein kehäsi.

Miks'ei manööveriä olisi huomattu ja ymmärrettykin:
Härkäniemi veti tavallistakin syvemmän haikuhuokauksen
piipustansa ja ummisti pari kertaa luomilautojansa, ajatellen
sillä aikaa, samalla kun koetti salata pienen vahingoniloisen
naurunpoikasen hyppelyjä silmänurkkiensa vilauksissa, sitä mer-

killistä onnea, haikeata lykyn siunausta, että hän kuitenkin oli
omasta puolestaan sentään yhä vieläkin vanhapoika ja naimaton
mies, ja avoi kotonansa oven kokonansa auki, kun hänellä oli
asiansanomista salistansa tuvanpuolille. Myöskin Pukkilan silmät
olivat Pukkilan kasvoissa tällä haavaa niin kaittuja karitsoja
ja niin viattomia samarialaisia, että Alastalon itsensäkin täytyi
takaisin keinutuolilleen itseään sovitellessaan ja vaivihkaa



11

Pukkilaan vilkaistuaan epäturvallisesti vannoa sisuksissaan
auttamattomaksi todeksi, että pahus ja kärpännuoli oli kuiten-
kin kerjennyt äkkäämään ja korjannut nokkaansa asiasta sen,
minkä tarvitsi ollaksensa valmiina paikan tullen livasemaan
lätän suustansa kuin siivo västäräkki livan kivelle sirotakkinsa
taskusta hännän huiskasemalta!

Manööveri oli siis huomattu ja ajatuksissa selitetty joillakin
kulmilla salia — Eenokkikin oli, merkillistä kyllä, osoitellut
elonmerkkejä itsessään ja tuhautellut piipunnysänsä yläpuolella
paheksuvasti sieraimiinsa viitsimättä kuitenkaan nostaa piipun-
pesästä enempää kuin puolen silmää kurjuuteen: kuri jakaiken-
kaltainen sananvalta pitäisi järjestyksen nimessä sentään talossa
olla turhemmissakin asioissa sillä, jollaon käskynväkänä leuka-
pielessä piippukin! — Mutta yleensä oli ilmassa virkistyksen
humausta Alastalon sanojen jälkeen etukamarin ovella, jonka
takana oli tupakamari ja sen toisella puolella tupa, josta
parempikuuloinen voi kuulla astioiden helisemistä ja muuta vir-
kistävää kilinää. — Ajatukset menevät pitkässä istumisessa
paremmassakin seurassa hiukka myttyyn jakaksinkerran laskoi-
hin, jollei joukkoon vähä itsekukin pääse vuoroltansa verryt-
telemään omiakin jäykistyviä mielenjäseniänsä, ja niinpä oli
Pukkilan kielenkärjen sulavammistakin oravanloikista ja Alas-
talon järjenkynnen tanavammistakin karhunpussikan taputuk-
sista huolimatta leikki ruvennut tuntumaan pitkältä salissa ja
minä-sinä alkanut varoviltaan katsella toisiaan silmiin ja kur-
kistella lähivierille: eikös tästä parempaa pian kuulukaan ja
räättiä vaihdeta pöydässä niinkuin lautasiakin? Näissä oloissa
vaikutti siis salissa Alastalon tervetullut ja jonkun verran
odotettukin kävely tupakamarin ovelle ja paluu takaisin toimi-
tetun asian jälkeen keinutuolille istumaan, mieliin, niinkuin
merillä ja markkinamatkalla uusi tuulenhönkä paremmalta
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kurilta purjeisiin, jotka jo olivat alkaneet laiskotella mas-

toissa ja laskotella entisen vedon nukkumilla, mutta nyt

taas viriävät ja virkistyvät uuteen lykkimisen henkeen, alka-
vat oikein tosissansa taaskin puhdata poskiansa, niin että lysti
on taaskin markkinareisu, airot saavat levätä, keula kumar-
telee kevyitä noikkumiaan myötälaineitten kuohumilla, paatti
huristaa vaahtiviltaan päin kaupunkia ja kidan liepeillä lirkut-
telee merenpoika hopevia solinoitaan!

Lahdenperä oli paikalla ja ensimmäisenä vilpastunut mies:
»Kutu käy ja kala parvii, koska pinnallakin jo pulahtelee ja
lahnakin tunkee kuononpäätä merestä henkipaikkoihin ilman
hajuille!» sanoi hän jakuljetti silmän siirtyvää niin merkitsevästi
Alastalosta keinutuolilla kamarin ovelle ja kamarin ovelta takai-
sin Alastaloon, että kenenkään ei tarvinnut jäädä aprikoimisiin
ja ajatuksen vaiheisiin siitä, ketä vertauksessa kukaties tarkoi-
tettiin polskivalla lahnalla, joka tekee lupaavia keikkojansa
kevätvetten lystäimillä, ja oliko mitämaks kenelläkään mitään
paremmanpuoleisia pyytöodotuksia mielessään visseistä mielui-
sista helinöistä etukamarin ovelta käsin. Myöskin vasta-

päisellä puolella muuria tampuurin oven vieressä oli huomattu
viimeiset tapahtumiset muurin toisella puolella etukamarin
ovella, ja Krooklan Mikkelin pää liuhoine parranhaituvineen
ilmestyi hänen kurjenkurkkunsa venymillä näkyville kaakeli-
kulman takaa niinkuin olisi sitä vähävähältä kurkotettu sei-
päännokassa yhä pitemmälle saliin. Se ihme tapahtuikin, että
Mikkel, omaa tuoliansa tosin hiukan eteenpäin siirtäen, mutta

istumassa pysyen ja paikaltansa sai kurkistetuksi muurin editse
ja nurkan kulmitse etukamarin ovelle, niinkuin hänen halunsa
oli. Hänellä, Mikkelillä, olivat nimittäin sääntönsä ja tarkat
lakinsa ihmisissä, ja se nenä, että uuninnurkka oven kyljessä
oli, ei tosin vaatimattomuudesta, vaan säällisestä kursailusta,
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hänen paikkansa vieraissa, josta häntä ei kuljetettu, ellei härkä-
paria saliin haettu, edemmälle laattialla, paitsi silloin, kun oli
toisena miehenä orpanan ja Langholman perästä käveltävä lasi
hakemassa käteen totipöydältä tai ruokapidoissa asteltava käs-
kyn jälkeen pöytään istumaan, ja nytkään ei hän siis paikal-
tansa liikkunut, mutta veti tuoliansa kuitenkin senverran edem-
mäs, että sopi muurin nurkitse seurata, koska ovi krapahtaa
ja kamarin puolelta kannetaan mannat saliin: hän kirkasteli
kurkkuansakin jo selväksi ja ryki väyliä puhtaiksi.

Pientä odotuksen kahinaa oli muuallakin salissa, tuolin jalka
narahti siellä täällä, kun joku siirteli itseänsä sopivammin
istuimellansa ja puheenkerta eri kulmilla oli ylt'ympärillä sem-
moista, että jos joku menon ja muun sävykkään istumisen
ja muodon vuoksi jotain huomasikin sanoa vierinaapurilleen,
ja näön tähden sekä senpuolesta, ettei aivan pukahtamattomi-
nakaan istuttaisi, niinkuin mannerlaiset pidoissa ja nökövarikset
ruokanorkkumilla pellonaidan harjaspuilla, kysäistä torkasikin,
keltä kysäsi ja mitä kieleltä ajatuksen vaivatta ja omia olko-
jansa oli kyselemisen herua juoksemassa, niin vastauksen kuu-
lemiseen ei korva kuitenkaan jäänyt heritetyksi, jos vastata

huomattiinkin, sillä kysymys ei ollut tarkoitettukaan vas-

tattavaksi, muuten vain lausahdettu suun käyttämisen mer-
kiksi seuran vuoksi, ja ilman tyhjän paikan täyttimiksi sillä
aikaa, kun sekä kysyjällä että kysytyllä huomio tällä haavaa
juoksi tärkeämmillä asioilla ja tarkemmilla vainumilla, kuono
kosteana nuustellen niin kuin koira jäniksen jäljillä, millä
risauksella harahuuli luikasee pensaasta kedolle ja jahdin kaa-
restus alkaa! Eihän tässä tosin sen pahempi jaaki ollut odo-
tuksissa, sen tiesi, mikään semmoinen karku, jossa vatsan kuve
saa karvapuoliltaan pyyhkiä maan ruohoa, minkä varvas harp-
paa turvetta, kun kynsi kurottaa, ja haukku ulista kurkusta,
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minkä ääni hinkuu, kun kita liehtoviltaan päästää kielen riip-
pumilta innon vinkua väylille, eihän tässä mikään virstan
villastus ja takakäpäläin kilpa etukäpäläin kanssa ollut edessä,
sen tiesi kukin ja jokainen, mikään kannunkaato ja kurkun
valelu kiulukaupalla; ihmismäinen ja siivo totilasin tyhjennys
vain, semmoinen viaton leimaus suuhun, joka virkistää verta

ja vie miehen tukan juuriin, harjan alle tiedonsiemauksen siitä,
että hän on rohkea poika siellä, missä kuka muukin Jalmari.
Ei siis mitään rytinätä odotettu, mitään semmoista Vaasan
polskaa laattialla ja markkinamaanantain aattoa seinien sisä-
puolella, jolloin sammalsaumat honkahirsien välillä alkavat
tapettien alla kysellä toisiltaan ja lasiruudut akkunapookissa
hurista keskenään, ovatkos isännät hulluja vai; ei, laita-
totia vain odotettiin saliin, ja sitä helinää ja hilkansiukua
silmään ja sydämeen, korvan kalvoon ja munaskuiden poh-
jiin, kun ovi aukee ja täyden tarjottimen taakka lasien kimi-
vää juhlaa ja karahviinien kimalaa hehkua vaeltaa virkisty-
vän ihmislapsen editse ja elävien silmien todistukselta taivaal-
lisine kuorminensa pöydän avatulle siivulle, joka varmana ja
todellisena odottaa sivuseinän keskikohdalla valmiina akkunain
välillä!

On kumma tunto ja ilonväri sydänalassa, kun merillä tyve-
nen peilien keskellä ja penikulmien päilymillä purjehtijan silmä
viimeinkin veneestä ja peräsimen varresta tähyää sinisen rihmat
tuolla täällä virstojen väilymillä: jo noukkii, jollei tietoonsa
vielä, niin ainakin aavistustensa hajukarvojen kärkiin, että
ilman lintu on huomennukkumiltaan jo ulohtaalk taaskin ja
koettelee meren henkimillä, vieläkös siipi viuhkoo viistämil-
tään, solinat muistavat eiliset taitonsa ja katras karkeloi tuhat-
laumoina tuhanten takana tuulen paimenen kaitsemilla ran-

nattomilta rannattomille, on kumma tunto, sanon, kun sierai-
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miin koskee tuoreeltansa tuulen heräävä haju, purjeen lasko
huomaa virkistyksekseen, että ilma elää, laitojen laulamilla
havahtuvat aallot ilakoiviksi ja keula alkaa maistella, onkos
tosikin, että merellä on entinen märkyytensä ja suolan roiske!
Se sama humaus ja heluntaihuomenen ruohon haju lemahti
saliinkin nyt seinäilmojen täydeltä, kun todella etukamarin
ovi lensi selkoselälleen auki ja kamarin puolelta kuului aske-
leiden juoksua, hameiden kiireistä kahinaa ja kiikkuvan lasi-
tavaran lupaavaa helinöimistä.

Jo olikin ilmestys pihtipielien välissä, Siviä taas, norjaolka
jahivussorja, parmoilla tarjottimen valtaisa kaari, silmissä sääty
ja ilon virkeä viehke. Eipähän ollut tarjotin taakkoineen reu-
nan äärestä reunan ääreen silmänkantamaton, mutta silmän-
kantamattomin helkkui riveissä lasin kirkasta lasin kirkkaan
takana, himmi kuin meri rannnattomiltaan ja välkkyi kuin
taivas kupuviltaan lasien juhlava kansa lepavilla lavean tarjo-
taakan. Jo oli neitonen vereviltään kulussa laattialla, hopei-
tansa visersivät lusikanvarret laseissa, reunat kimisivät tyhjil-
tään ja syrjien heliät soittelivat hienojaan, kun kannan kevyt
nousi jakannan kevyt laski ja kukkava käsivarsi kanteli helää-
vää heijivää kuormaa avoimilla vakaisen salin ja katsomilla
ilahtuvain miesten piireillä avarain seinäin.

Ja kukas kiikutteli, kapsaviltaan tyttären jälestä, ellei
emäntä itse taaskin, Alastalon ketterä Eevastiina! Kun kärppä
poukkii kiviröykössä, niin silmä kerkiää sieppaamaan vilauksen
sen harpasta vasta senj aikeen, kun enää on vain kolon harmaa
suu tyhjänä katseltavana edessä, ja Alastalon Eevastiinakin
pitotoimissa, sai sulkea toisen silmänsä umpeen ja sihdata sitä
terävämmin toisella, jos sillä räpäyksellä tahtoi siepata emän-
nästä vilauksen, jolla häntä katsoi! Kyllä nytkin kieri kuin
kerä laattialla, kun ihmeenä kulki salissa kuin siipileijoin, taito-
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hiljaa ja hievahtamattomin kanneltuna holhoomilla ihmiskärpän
kuormankallis kaksine karahveineen ja kukkuvin posliinikan-
nuin: vasemmiltako livahti ohitse, oikealtako sivuutti Siviän,
kun nopeviltaan sirkeä äiti jo ennen tytärtä sujutti pöydän
kaiteille juhlan leimuja heppavin toimin ja hepsavin helmoin.
Jo oli Siviäkin vierillä pöydän: tottunut kukaties ei, mutta

armas oli kumarrus neitosan poven ja suloinen hääre kukois-
tavan immen, kun tosissa ja toimissa oli nuorten käsivarten
kokottimilta taidoin ja varovin, valppain silmin ja huolivin
liikkein, väistöin ja huomivin viistoin siirrettävä silahdukselta
pöydän varmoille aluksille helivän parmauksen sylilavea taakka
helähtämättä toisiinsa ainoankaan lasin kyynärkaarisen tarjot-
timen avaroilla äärillä.

Kunnialla oli tehtävä toimitettu: lepäsi siivukkaan kanti-
milla lasien laitaisa meri levossansa, vipajamatta enää livertä-
vän parven ja ainoankaan hopeavarren enää siukumatta lau-
lujensa hienoja syrjien neliöihin; helpotuksesta huoahti huojen-
tunut rinta, keventynyt silmä nousi vapauksillensa ja Alastalon
selkeäotsainen Siviä kohtasi tuoreeltansa oman nuoren katseensa
peilin heijiviltä pohjilta seinällä pöydän yllä akkunoiden välillä.
Paalteleva oli kehysten kullassa upean peilin lavea reunus ja
juhlan lupia kimmelsi pöydällä lasien liutava lauma, himmivät
kehillänsä kulmien kuhmukkaat välkyt, ja läikkyivät pinto-
jensa hijeitä lasien tahotut syrjät, kun edessä Ranskan hoh-
tavan peilin jaEnglannin helyileväin yllä Alastalon nuori tytär
nosti paisteista otsaa ja kohotti käsivarren soreata kaarta tasoit-
taakseen toimellisin käsin suortuvien sukeata päälaen rikkailla
raskailla ja silittääkseen jakauksen jaoille vallattomiksi hellen-
neet haituvat ohranoljen väreissä helkkivällä tukalla. Palmik-
kojen kaksi painavaa leiskaa läikytteli norean niskan nakkaa-
milta pellavansa keltoja soleana selän ja nuorten olkapäiden
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notkeilla taipumilla, kun käsien askare suoritti päälaella huol-
tavan työnsä, silmien toimi tarkasti sormien valpasta hommaa,
vartalon varsi keinui ja taipui, kaulan kaari kenoi ja siroi.
Kaunis oli katsoa, kuin heinänkorsi heilumillaan suviniitun
nurmikolla, notkean uuman nuori nousu kurottumilla korkean
peilin, ja sirkkuva silmään, kuin kirkas karitsalapsi laitumilla
veresten orasten, oli päilymillä kuvastimen syvyytten kasvo-
kaarto iholämpimän neitosen, sieluin tietävän-tietämättömin
ihanuuttansa ihailevaisen.

Katselivathan sedätkin ympärillä, kukin kohdaltansa ja
ketään unohtamatta, Härkäniemestä sohvan päässä alkaen
Krooklan Mikkeliin saakka ovensuussa mielimehuin ja melko
hyvillänsä sekä koreaksi kuormittua pöytää semmoisena
kuin se nyt kattaamiltaan lupasi hyvää ja parempaakin niin
kielelle kuin kurkulle ja sydämennupukallekin, että neidon-
umpukaistakin kissanpennun veikinöissään peilin pintaleen
edessä, ennenkuin tosihääre alkoi ja kuumaa alettiin näppä-
riltään kaataa kannuista laseihin, katselivathan, sanon, salin
piiriltä setäsetkin vakavilta muhoomiltaan japartojensa hyryksi
pöydän virkistäviä ilmestyksiä niinkuin kukoisteluita pöydän
edessäkin ja peilin nuortuvilla pinnoilla, mutta todet sanoen

ja vilpittömästi puhuen oli laita tällä haavaa salissa ja varsinkin
peilin etusilla kuitenkin auttamattomasti se, että kuinka lep-
f-oviltaan, niinkuin esimerkiksi Härkäniemi omiksi mielihurs-
kaikseen tai vaikkapa pinnistäviltäänkin, niinkuin Pukkila
silmäsyntisillään ominkin heikkouksin, mutta etusijassa ja pää-
asiassa kuitenkin pojanpahuksen tähden ja Evaldin puolesta,
nyt erikulmilla salia itsekukin kallistenkin harrasta päätä, kuka
jo hieman harmahtavaa, kuka kaljunvoittoisempaa, ja istui
vakaassa vahdinpidossa silmäkulmainsa alta sinne kohden, jossa
kohta oli laseihin helmivä, ensin kirkasta ja tulisempaa sen-
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jälkeen, ja jossa sitä ennen parempia odotellessa oli jo pelkillä
peilin kitumillakin silmänhemaa katsomisen ruuaksi koko
kuultimen kyitä, ja pöydän häärimillä neito-ihmisen hiipivää
ihmettä sydänkerän suliksi enempi kuin paatunut sykkyrä
todeksi taisi tunnustaa, tästä kaikesta siis huolimatta, ja kym-
menien vakaitten silmäparien jouten kantaessa ja turhanpäiten
tuhlatessa kokeneen katsomisensa uskollista uhrilieskaa, kuka
kirkkaammin loimottavaa, kuka sakeammin käryävää, kiitok-
seksi ja suitsutuksensavuksi nuoruudelle, joka selkääkin kään-
täen vielä kukoisteli sorjiansa ja jakeli almunarmoja vartensa

armailta solakoilta, tästä kaikesta huolimatta oli laita siis kui-
tenkin nyt se, että Siviä, Alastalon nuori ja kukoistava Siviä,
Alastalon salin peilin edessä ja pitäjän isäntäin ja kapteenien
katsellessa, hiuksiansa tasoitellessaan ja päälaen löyhtynyttä
kuria asetellessaan, ennenkuin nosti kannun käteensä ja rupesi
vettä kaatamaan laseihin, ei tietänyt mitään koko katselemi-
sesta, ei enempää kuin karitsainen nyppiessään ruohon nukkaa
kedolla tietää siitä, että vieressä on kyynärän päässä pensaan
oksa torkottamassa vehmaitansa purtaviksi, lehvästön takana
ja yllä kokonainen korkea koivunlatva huojumassa raskaita
huminoitaan, koivun huojun vierillä metsän rantaa nuokku-
massa niin lavealti kuin laitumessa äärtä, ja pensaan, koivun,
metsänrannan, koko laidunlakean mahdotonten äärten yllä tai-
vaan telttaa niin avaralti kuin ilmoihin ikinä sinisen väriä
mahtuu pingoittumaan, ja sinisen kaarilla poudan kultaa hul-
mimassa niin kukkuroiltaan kuin karitsaisen viaton sydän kos-
kaan jaksaa käsittää ja karitsaisen turpa ahmia hyviksensä,
ei olisi siis enempi kuin äskeinen karitsa syyttömillä nyhtimil-
lään taivaan sinisistä, Siviäkään tietänyt mitään koko salin
katselemisista, aavistanutkaan tyttöaivojensa pitsinyplien hie-
noisissa tuntimissa ja säikivien pyydintensä kietovilla verkko-
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silmukoilla uiskentelevan kalaa särjensätkivästä lahnanveroisiin
möhjäleihin saakka parvimiltaan, ei mitään olisi neitonen tällä
erää tietämättömissään aavistanut, ellei parastaikaa, kun käsi
oli parhaissa toimissaan ja tasoitteluissaan päälaella ja tarkas-
tava silmä juuri oli hyväksymillään sileän silotetuksi, ja kat-
seen tutkiva arvostelu tunnustamillaan kuvajaisen kuvastimen
pohjilla kelvolliseksi kantamaan kaulansa sulavaa kaarta ja
näyttämään kasvojensa puhdasta muotoa Alastalon Siviänkin
moitteettomissa nimissä, ellei juuri tässä täpärässä ja näillä
silmän hellittämillä olisi tähän asti nuhteeton katse käväissyt
karkumatkan sen västäräkin hypyn mitan, joka oli oman poski-
hipiän ohitse ja korvalehden sivutse suoritettava peilin sisä-
syvyyksiin, jotta aivan suinpäin ja silmien päistikalta suistuisi
suoraan kuin kaivoon ja mihinkä: Janne Pihlmannin katso-
viin silmiin, jotka nälänläpinä olivat kuin odottamassa tätä
kompastusta, kyttäämässä kuin varman saaliinsa vartoomilla
aivan korvalehden vierillä, vaikka salin vastapäisellä puolella!
Nuori neitonen saattaa harmistua joskus, vihastua niin sydä-
mensä pohjista välisti, että otsan hieno marto tukan juurissa
lentää punaiseksi, ja siten tapahtui nyt Siviälle, tapahtui niin

nopeasti, ettei kerjennyt kääntämään kasvojansakaan poiskäsin,
rihahti kuin tulentappura tukkaan, niin että saikos salatuksi
punastumisensakaan näkyviltä avoimiltaan peilin edessä! Tol-
vanakin, asettaa itsensä, tällää itsensä istumaan suoraan kuin
lasketusti peilin eteen, vastapäätä aivan, tollottaa, vaikkakin
toiselta puolelta salia, tirkistää suoraan kasvoihin ihmistä, kun
toinen korjaa hiuksiansa jaon tietämätön, katselee, niinkuin olisi
hyvänkin kolttosen keksinyt ja hypistelee huulipartaansa, ikään-
kuin me tässä katselisimme yksissä neuvoin toisiamme ja minä
kurkistelisin peilistä kenenkään viiksiä: pitääkin, taitamattoman
asettaa itsensä tielle juuri silloin, kun minä katson häneen!
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Totisesti, linnun lennostansa olisi murhannut se katse, joka
nyt jätti onnettoman Jannen syyllisyyttensä syvyyksiin peilin
pohjille ja käänsi salamoivat säkenensä laseihin pöydällä, viat-
tomia toki ne sentään onneksensa vielä, koska seisoivat tyh-
jinä ja odottivat. Lykky oli, että Eevastiinan kantamuksilta

vielä toinen kannu seisoi odottamassa pöydän kulmalla — toi-
sesta, matalampikaulaisesta kaateli jo Eevastiina itse toisessa
pöydänpäässä hopulla ja toimella, huulet tällä erällä kuitenkin
piukkaan nyplättyinä, kuumaa kiehuvaa sähisemiltään tyhjiin
laseihin, minkä joudulta kerkesi — lykky oli, että oli kulmalla
valmis kannu odottamassa ja Siviällä työ kuin tilattuna käsiin.
Ja onneansa sopi Jannenkin kiittää, jos ymmärsi, siitä, että
istui ehona ja kärventymättömin poski-ihoin tuolinsa vaka-
villa salin toisella puolella kaukana turvissa niiltä kuumilta,
joilla Siviän kiivaan käden hoitelemana Alastalon korkeakaulai-
nen pitokannu nyt englanninposliinisesta kuvustansa sylki ja
syyti toron täydeltä kiehunvarejansa lasien sihiviin sisuksiin.
Aijai sitä kannun korua helkkivin rinnoin ja kruusatuin kulta-
kyljin, että posliini heloittikin ja kirkas kimmelsi niinkuin olisi
ovea raotettu ja silmä noukkinut taivaan salista semmoisen pito-
vilauksen, jota ei todeksi uskonut, vaikka selvästi näki, ja aijai
sitä tyttösen kuvaa heljoposkin ja sinkosilmin, että punanlieskaa
oli niin valtoimiltaan impi-ihmisen hipiäpäillä ja nuolenkärkeä
niin kimpuiltansa suloisissa siniterissä, niinkuin olisi karsinan rau-

hasta puolapuiden päästimiltä loikkinut karitsakatraan sijasta ja
siivojen villapyllyjen viitteestä, tuiskinut tantereille veräjän
täydeltä taivaantarhan tähtikarjan virmointa kipunatukkaa ja
pyryvilliä kimalalintua semmoinen sikeä parvi, että silmiä
sakensi, vaikka järjellänsä torjuikin, ettei tulipalo sen laveam-
milla aloilla loiskunut, kuin sillä kapealla kaistalla, mikä neito-
lapsen valkuaisella on ripsiensä välissä armasta katsomisen rakoa!
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Armonpaikka kuitenkin Jannelle — Janne paralle, jonka
oikeastaan sentään olisi pitänyt näissä rippijäisissä olla melko
viaton mies, niin kaukana kun hän istui siivosti tuolillaan
vastapäisellä seinällä salia, ja joka sitäpaitsi olisi tehnyt paljon
pahemman ja anteeksiantamattomamman synnin, elleivät hänen
silmänsä olisi olleet valmiina ja vahtipaikallaan silloin, kun
Siviälle ihmeeltä sattui kiireen keskellä sekin ajatus, että
askareenvälissä armoilta, vaikkei ansiosta päästää hänkin
silmänsä sivumatkoille peiliin niille kohdille, joilta odotetta-
vasti oli niitä vastassa vissi katse, vaikka vain varastamisenkin
toimituksilla ja luvattomuuksilla — armonpaikka siis kuiten-
kin Jannelle tällä haavaa se, että ne lasit, joihin nyt kuumil-
taan kaadettiin kannun kiehuvia, olivat syntymästään saakka
hipiätöntä ainetta sisuspuoliltaan, eivätkä mitään ihmisen iho-
pinnan helliä paikkoja, ja lusikat niinikään lasiloissa nekin
kirkasta karkaistua hopeata kestämään kalttautumatta tulis-
takin valelua kiikkumillaan, armonpaikka, sillä kiivas oli
kieltämättä se kauniinkokoinen neitosenkäsi, joka tuimin
vaikka sulavin toimin nyt seurauksia surematta hoiteli kannun
valtikkaa pöydän ääressä ja sitä asian puolta, että ainakin
lasit, niin viattomina kuin ne kilottelivatkin syyttömissä riveis-
sään, saivat tuntimissaan, jos niillä semmoisia oli, kuumiltaan
kokea, kuka oli suuttunut, ja huomata joku toinenkin sivulta,
jos katseli ja oli mieltä päässä, mitkä lämpimät olivat tällä
hetkellä hänen kärventimikseen hänelle sydämestä suodut ja
hänelle ansiosta tarkoitetut!

Posliinia oli, ja säälintietoa vailla se kaarekas kannuntoro-
kin, jonka tunnoton kuro nyt valkumiltaan syöksi suun täy-
deltä suksuvaa kihaa ja kiehuvaa kimmekä kuumiensa viluja
virviville hopeavarsille laseissa, ylväs yllä nöyrän alamaisparven
oli korkea kannukin vaellollansa vaiheilla vartoovien lasien,
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kun kupumahtava hohtavin kyljin ja holhoomana kukoistavan
immen kaateli kallistumiltaan täytensä armoja tyhjien pyy-
töön, ja ane pöydällä vaihtui jäljiltä lahjivan jakajan välkyksi
helmiväin maljain; ja saavuttamaton kuin leijillä ilmojen lintu
liukumillaan, tai meren kaiteilla haaksi henkivä purjein levite-
tyin tuulen entimillä, olisi ollut enää tavoittaa katse neitosen-
kaan, Alastalon ylpeän Siviän, tointansa tavoin ja tiedoin, nuo-

rin neuvoin ja tyttären taidoin, valppain ja varoin hoitelevan,
ellei olisi korean povessa sykkinyt sydänkin uumantaipumaa
ylemmällä ja ellei olisi kaulan keno kantanut kasvojen korun
ja palmikko-ihmeiden ohella tyttösen pääkerän odottamatonta
mieltäkin ja sitä silmien hilpaa, jota viisaankin tyttölapsen
ripsiparit saattavat salalymyiltänsä tuhlaten välkytellä, kun
eksyvät tutuille erheteille ja lähitienoilla joku saa, vaikkei
oman tomppeliutensa ansiopalkoiksi niin hyvänhyvyyden sulalta
armosuomalta sydämenmannaa kimpuiltansa semmoisen suloi-
sen Kehdon, että surku tulee saajan itseänsä, ja sydämen poltto
omien rintaluiden ahtauden vuoksi, kun yhden hengenvedon
huokasemilta ja samoilla palkeiden levittymillä on korjattava
enemmän onnen paisua talteen kuin kehiin kunnolleen mahtuu
ja saumat napisematta kestävät! Niin kummasti nyt siis sitte

kumminkin oli laita, että Janne, joka oli ansainnut ja juur'ikään
saanut niin kovan näpäyksen sydämensä sormenpäihin, kuin
ikinä saattaa kaunis silmäpari suloisillansa pysyen ripinsinkaa
lyödä salamoiltansa, ja jonka siis nyt olisi kaiken kurin ja
säädyllisen sopivaisuuden nimessä pitänyt istua tuolillansa
jotenkin läksytettynä ja minävaivaisena miehenä, että tämä
sama Janne nyt istui Pihlmannina, Janne Pihlmannina puolel-
lansa salia niin vehoisana ja niin vellavillaan kuin rehoin paju-
pehko keväisessä villassansa ja päivän punan parhaiten värjä-
tessä latvaveresten tuoreita vitsoja, viiksien käherätkin huul-
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ten hyryillä huudittoman onnellisina, silmien kerät kuin kima-
laispari askareissaan ja poskien paki kuin herkkupalasen pures-
kelijan: merkillinen asia kai maailmassa olevinaan ja ihmeen
kummia tapahtumassa, kun nuori mies on julkea ja on saanut

korjatuksi vaikkapa varkainkin ja omin luvin, peilin pohjilta
taiteensa nuoren neidon varomattoman katseen ja sitäpaitsi
seuraavan katsevilauksen, joka vilpittömästi ilmoitti ja sanoi
ja säkenöitsi, että tomppelia ei katsota, ei hivauksen vertaa

silmää viivytetä mokomassa, ei ripsivälien raoltakaan huo-
mata koko suottaista miehenkokoista, vaikka haetaankin, taikka
näyttää niinkuin haettaisiin!

Höyrysivät nyt kilpavilkkaa lasit kitavan tarjottimen
avaroilla äärillä ja seestyi kuuman kihiviltä helmiville heelteille
puolilleen kaadettu hohteleva puolilleen kaadetun hohtelevan
jälkeen, kun kiivas tytär hehkuposkin ja ripsas emäntä toimi-
sormin, sorja Siviä ja Alastalon ketterä Eevastiina nyt kumpi-
kin pöydän ääressä heilui helkkuvin kannuin omassa päässänsä
pöytää ja rivi riviltä kohta välkkyi toimekasten jäljiltä val-
mista tasajonoa kentillä kestivillä maljavan pöytäpinnan. Ei
hiiskunut sanaa Siviä, sillä poskipäät paloivat, eikä kiikkunut
Eevastiinan kieli, sillä nyt oli totisempaa teossa, ja totivettä
kantaessa saliin ja kaataessa laseihin ei sopinut vaimoihmisen
päästää kieltänsä liekoilta, eikä emännän miespidoissa muuta

kuin säädyiltä niksata helmojensa niian, kun valmis on pöytä
ja saavat kävellä kemuille vieraat. Vain kannut kurokaulat
lauloivat laulunsa lämpimiä sihinöitä, helma kahahteli hoppui-
sen äidin ja hihanvarsi sujahteli nopean tyttären, kun joudukas
oli pöydän ääressä hääre, lasien hilkkuvista tusinoista jo vii-
meisetkin kuumilla höyryävän kaadon, ja kaarteilla seinävän
salin juhlakas varto ja vakaiden miesten odottava piiri.

Jo oli valmiina tytär, viimeinenkin lasi läikkymässä puoli-
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täysiänsä hänen puolellansa pitoisaa tarjotinta, huolekas käsi
vain hoidellen hoivissaan keventynyttä kannua ja toinen siroil-
laan siirrellen somemmille lasien helkkiviä rivejä; ja emäntäkin
jo kaatamisen huolista muissa toimissa, silmä tarkkaamassa,
oliko säilynyt varisematta kukkuramaljan reunavilla hopeoilla
sokerin lumekas kuorma valkevilla kutsuillansa, ja kaitseva
katse valvomilla, ylenikö niin ylpevin kuin pidoissa piti ja
Alastalon pöydällä sopi välkkyvän lasikansan yllä ylhien karah-
vien kaksi ruhtinaista kuroa, ja säihkyttivätkö pitäjänkuulut
kupujensa kristallia ja sisuksiensa jaloa tulta niin leimuviltaan
ja kirkastahkoisina kuin vaati talon vauras kunnia ja nopsan
emännän toimekas maine. Vain se enää oli valppaalla Eevas-
tiinalla toimen huolena, että siirsi huomaaviltaan tarjottimella
väljemmille laseja sokurimaljan edessä ja järjesti ottamisen otol-
liseksi sille, joka ensimmäisenä astelisi sekottamaan lasiansa,
lisäsipä hän Langholman tavat tuntien runsaan tilkan silkasta
veden kirkastakin vielä lasiin, joka näin oli tarjolla arvo-
vieraan ottamille, ja se toimi ripeällä tyttärellä, että entämil-
tänsä juoksutti tupaan tyhjille kaadetun kannunsa saattaak-
seen saliin täytettynä takaisin kuumanvaraksi pöydälle kupu-
mahtavan niille, jotka ensimmäisen lasin jälkeen vahvistaisivat
itselleen vielä toisenkin erän ja uuden täytetyn. Näiden vii-
meisten toimien ja emännän niiden nypellysten jälkeen, joilla
hän vielä tarkan taitonsa jälkeen sovitteli pöydällä Siviän tuo-

maa kannua parhaalle paikalleen, siirsi puolemmaksi, että pos-
liinin helopinnalla olisi tilanavaruutta ympärillään välkkyä
kaikessa kultakukallisessa upeudessaan, veti lähemmäksi, että
kannun kahvakaari olisi sopivasti käden tarjolla, kun sitä tar-

vittiin, palautti takaisin sille hiuksentarkalle välipaikalle, jolle
sen Siviä jo alunperin oli oikoviltaan asettanut, ja jolta se sekä
hivelin näkyi hivelissään, että oli mukavin otettava muka-
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viitaan; näiden viimeisten nypellysten ja huolehtivien silmä-
ja sormiaskartelujen jälkeen ei vaimoväellä enää ollut salissa
muuta toimituksen tärkeätä kuin emännällä niksauksen tai-
tava ja taatikas, Tukholmassa opittu polviniia, millä salin nel-
jän seinän piiriltä vierasväelle ilmoitettiin helmojen kahahta-
matta, että totipöytä nyt oli valmiina salissa ja vieraat Lang-
holmasta alkaen ja Krooklaa myöten Härkäniemeen saakka ja
Karjamaata unohtamatta kutsutut hakemaan lasinsa: kehoit-
tavan kumarruksen laveaan kehään oli salissa suljettu itse-
kukin kohdaltansa, viimeinenkin niinkuin ensimmäinenkin, vain
arvollinen Langholma keinutuolilla sai kahdesti, kumarruksen
alkaessa hänen kohdaltansa ja niiauksen päättyessä häneen,
osaksensa kunnioittavan kapteenskan ja pitäjän toisen valta-
emännän säädykkään silmäkäskyn. Jo astelikin Eevastiina,
emännän edustukset täyttäneenä ja omatunto totipöydän huo-
lilta huojentuneena entisiltä hepsaviltaan salin poikitse vierait-
ten keskitse etukamarin ovea kohden, alussa arvonmukaisesti
ja askelta juhlallisesti hidastellen, niinkuin vaati hetken tila-
pää ja muu viivykäs sääty, mutta lopulta jo viekkaampaa
varastellen, ja ovella jo puolijuoksuakin varvastaen: pannut
ja paistit kaikki uunissa ja pitoruuat kesken! Juhlallisuus oli
nyt jo helmoista jäniksen virstoilla.

»Te täällä toteinenne ja praakkeinenne, kun minulla on

tosi ja kiiru tuvassa!» kuului enää vain ääni jälestä, kun
emännänkerä oli hävinnyt ovesta, ja jos tämän jälkeen kuu-
lusteli tarkemmin tuvan puolelle, niin ymmärsi, että kyllä
Eevastiinalla vielä oli kielikin tallella, vaikka sitä seikkaa olisi
voinut epäilläkin hetki tuonnempana ja totipöydän velvoitta-
vissa valmisteluissa. Siviä myöskin oli jättämässä äitinsä jälestä
salin, vaikka sydän hänellä viime tingassa heltyi ja niillä pai-
koin salin merenääristä akkunaseinää, jossa sattumalta istui
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muuan Janne Pihlman ruskein huuliparroin, ja josta varhem-
min oli ollut niin otollista pitää vahtia peilin pohjiin toti-
pöydän yllä, niillä samoilla salin seuduilla viivähti nyt tuo-

kion kestämän tupakamarin ovelta semmoinen pieni neitosen
salainen katse, joka välisti siipii ilman halki ihmeellisen osu-

vasti maaliinsa poikki miestäyteisen salinkin ja myöntää armon

suomilta vaikkei ansiosta synninpäästön sellaisellekin syntiselle,
joka luvattomana hetkenä on korjannut omaksensa neitosilmien
vaellukset ja neitokasvojen punastumiset vaikkapa peilin poh-
jilta: epäilemättä oli Jannelle annettu paljon anteeksi, ennen-
kuin Siviä jätti salin, ainakin olisi Härkäniemi sohvansa päästä
voinut semmoista päätellä, jos olisi valmiin totipöydän kiin-
nolta kerjennyt tällä haavaa paimentelemaan piippunsa takaa
muutakin salia ja huomannut Janne Pihlmannin kasvot, jotka
paistoivat sellaisessa onnen siiassa, että hävetti pojan puolesta
päältä katsellenkin.

Naisväki oli nyt siis poissa, tupakamarin ovi suljettu ja
miehet kahdenkesken totipöydän kanssa salissa. Olipa melkein
juhlallista ympärillä, kun istuttiin yhdestä puolesta vaiti ja
vältettiin katsomasta sinne, jonne silmiä veti. Pukkilalla, jolla
olivat pekavimmat silmät, oli pitikin paikka, hän kuritti kui-
tenkin silmälautansa laupiaille läpytyksille ja löysi luvallista
katselemisen askaretta ulkona omenapuiden oksissa peremmän
meriakkunan yläruudun takana. »Tuulikin lakenee-lakenee,
jollei käänny-käänny!» puheli hän ja venytteli. »Lakenee,
sanon», lisäsi hän, »jollei käänny, sanon!» Ei siinä ajatuksen
langassa kuitenkaan ollut pitkiä kehräämisiä, ja jos olisi ollut-
kin, niin ei niiden säikeiden kehittelemiseen nyt ollut aikaa, sillä
mies on mies ja ihmisen mieli ihmisen mieli ja valmis totipöytä
myöskin valmis totipöytä. »Kotiinkin-kotiinkin passaisi läh-
teä, lähteä, sanon, niinkauan kuin tuulikin-tuulikin, tuulen-
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piikakin pyyhkii-pyyhkii ja oksissa häälyy henki-henki,
sanon!» yritti Pukkila vielä sopivaisuuden vuoksi jatkamisen
kaltaista, mutta silmät eivät enää haruilleet ruudun takana
omenapuiden latvoissa eikä ajatuskaan totellut pitemmälle:
totipöytään hän nyt katsoi, niinkuin Krooklan Mikkelsson jo
varhemminkin ja muita rehellisiä muualtakin, Lahdenperäkin
silmänvarastamilta sohvalla.

Alastalo oli kuitenkin nyt jo toimessa ja seisomassa: isän-
nällä ovat isännänvuoronsa ja kapteenin nenän haistettava,
koska ruori nakataan kääntöveiviin! »Häärivät hoimittelivat
äsken pöydän vieressä!» naurahteli hän ja oli Mattssonia.
»Kävelläänpäs katselemaan, mitä kanat munivat: jäsenetkin
kangistuvat pitkästä istumisesta! Pukkilakin jo katselee tuulia
ja kurottelee kurkkuansa: pitääpäs kurkiparalle valun voidetta
torveen, ettei saranoissa kitise!» lisäsi hän ja luirautti ymmär-
tävästi toisella nauravalla silmällään peräsohvaan käsin,
vakavan silmän pysyessä totisiltaan arvokkaana. »Alottai-
sit sinäkin, Langholma, nyt, niin uskaltavat toiset janoisem-
matkin jälestä!» pakisteli hän, äänen nuotti tahallisesti ja
vaatimattomuuden tarkoituksessa asetettuna siihen tam-
miin, ettei tarvinnut toisen enempää kuin tämänkään talle-
tella korvan taakse, kenen nimi tässä ensimmäisenä sattui
mainituksi, vaikkakin silmien vakaisa torkotuksen kiinto
kyllä osoitti, että sana oli tarkoitettu juuri hänelle, jolle
se oli lausuttukin, ja että ilman levittelemisiä ja seremonian-
pitoja muutenkin tiedettiin, kenen ensimmäisenä piti salissa
mennä sekoittamaan lasinsa. »Eikä tässä muillakaan pitempi
matkantaksi ole edessä kuin laattian poikitse kävelemi-
nen!» lisäsi hän kehoittavasti laveammallekin ja oli höyli
isäntä silmien luontevilta ja pielien kääntymiltä vasemmil-
lensa niinkuin oikean käden istujillekin. »Ei pieni kävelemi-
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nen ison miehen luita riko, eikä suopakaan sali laiskottelevia
vieraita sienävierillänsä kärsi!» rupatteli hän ja puheli Alas-
talon sojojansa liikojen juhlallisuuksien hätistimiksi ja ensim-
mäisen esikankeuden sukttamiseksi mielten saranoista.

Langholma oli jokuitenkin totellut ensimmäistä kehoitusta.
Hänelle oli mieleen ja nenänmukainen se vaivihkainen ja huo-
maamaton muoto, johon Alastalo oli osannut pistää käskynsä
— kunnioitusta sopi osottaa, kun se tapahtui ikäänkuin ohi-
mennen ja sillä maulla, ettei siitä tarvinnut tehdä isompaa asiaa
kuin se ansaitsi! — ja koska jonkun kumminkin oli ensimmäi-
senä mentävä ottamaan lasinsa, eikä sitä kuitenkaan kukaan
koskaan tehnyt ennen häntä, niin oli hän, Langholma, jo jät-
tänyt keinutuolin ja astelemassa nurkkahyllyä kohden päin-
vastaisella puolella salia: tuomarivainaan pitkävartinen piippu oli
ensin asetettava paikoillensa käsistä ja hyllylle meriseinän puo-
lella ennenkuin lähti lasia sekottamaan pöydän eteen ja maan-

ääriselle puolelle salia. Olisi nyt ollut sopiva ajanväli Pukkilankin
siepata tilaisuus itsellensä ja kävellä keikutella, kun muutkin
kohta olivat liikkellä, totipöydän likemmille tuttavuuksille, hän
kun istui jo koko keviältä sohvan nahkasilla ja sitäpaitsi kyllä
olisi ollut mies samaan aikaan sekä hanskaamaan piippua käsis-
sään että koettelemaan janostelemaan karahviineja, välillä puhu-
maankin pajattelemaan, ettei tarvinnut koko salin joutessansa
ympärillä tirkistellä silmä vahdissa, kaasiko vahvemmin vai hei-
kommin lasiinsa, olisi ollut sopiva ajanväli Pukkilalla ja samoin
Krooklan Mikkelssonilla, joka kakluunin nurkassa niinikään
näkyi olevan valppaillaan ja valveilla haistelemassa maailman
menoa, jokos tästä olisi lähdettävä saapastamaan; olisi ollut
kummallakin ja kenellä hyvänsä salissa, Härkäniemelläkin,
joka myöskin oli ensimmäisiä, tai Karjamaalla, joka läksi liik-
keelle silloin, kun hän itse tykkäsi, tai vaikkapa Lahdenperällä,
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joka menojen miehenäkin ja keräjäpaikoillakin tavoille ja tuo-

marien huudeille tottuneena miehenä kuitenkin joskus ja jois-
sakin kuumissa saattoi kohiloida — vahinko sattuu viisaalle-
kin! — unohtaa kapteenien ja isosempiensa seurassa lautamies-
säätynsä ja saliseremoniiat jakävellä niinkuin tavallisten isäntä-
miesten keskellä muitten edellä ja ilman eri käskyjä sinne,
jossa pöytä on koreana, olisi kenellä hyvänsä nyt ollut sillä
aikaa, kun Langholma piippuhyllyllä, selin, muuta salia päin,
kopisteli puhtaaksi ja asetteli paikoilleen Ristikylän tuomari-
vainaan pitkävartisen piipun, se vuorontila, jolloin itsekulla-
kin olisi omasta puolesta ollut otollista nousta paikoiltaan ja
lähteä kävelemään totipöytää käsin, jos vain itse rohkeni ja
tunsi sopivaiselta. Sitä ei kuitenkaan kukaan tehnyt, ei tullut
kenenkään mieleenkään koko salissa, kukin istui omissa olois-
sansa ja katseli, kuka vain piippuansa tai omia saapaskärkiänsä,
kuka joutessansa akkunan ruutuihin tai muuten haraltaan
ympäri salia, joku turhiinsa höyryäviä lasin kuumiakin pöy-
dän tarjoilla ja joku Langholman mustaverkaista selkäpuolta
petsatun piippuhyllyn edessä. Viimein oli Langholma valmis,
mustavartinen piippu nuhteettomasti paikoillansa hyllyn keski-
pienoilla ja levollinen mies kävelemässä tyveniltänsä sinne,
jonne hän jo keinutuolilta noustuansa oli ollut matkalla.

Tarvitaan paikkansa täyttävää miestä astelemaan julki-
siltaan syltäisen salin halki, kun kaikkien katseltavana on,
omaa arvoa liioittelematta, mutta silti jokaisen tuuman koko
mitastansa omaksensa tietäen ja omaksensa tunnustaen, kävel-
tävä ryhdillä ja luonnollisuudella se keisarin ja itseminän
matka, jonkakatraastakin vain pääpässi ja sarvikreivi rohkenee
ottaa osallensa muun määkykuman ja sotkivan sorkkakansan
edellä, ja joka matka niin lammaspoluilla kuin totipöytää
lähetessä ja muillakin elämän valta-askelilla on suoritettava
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sen, joka oman nenän luvilta ja oman nenän suorentamilta
ensimmäiseksi rohjeten etummaisena saapuu perillekin. Ja täl-
lainen, paikkansa, ja niin ilmasijansa kuin takkinsakin varmasti
kuin valettu täyttävä mies oli Langholma, oli muuallakin ja
missä hyvänsä, ja oli tällähaavaakin kävellessään Alastalon
salin halki totipöytää kohden ilman kiireenpitoa ja kohentele-
matta mittaansa tuumaakaan sen pitemmäksi kuin hänellä oli
hänelle riittävää omaa tiivistä vartta. Ei se mikään juhlalli-
nen tapaus ollut, kun hän viimein oli perillä ja pöydän vie-
ressä — sopi vain ajatella, kuinka Pukkila, Pukkilan pitkä
Pihlman olisi samoissa katrilleissa ollut poikaa ja pulskiasta
ketarillansa: siinä olisi sihdattu, siinä nostettu karahviinia,
pidetty akkunan valoa vastaan ja tarkattu pään kallistamilta,
palaakos rommissa laillinen tuli ja liekkikös konjakkikarahvin
kristallissa niinkuin piti, tuhannet pelit siinä olisi pidetty ja
kymmenet seremoniiat konstailtu, ennenkuin teatteri niin pit-
källä olisi ollut, että eri esi-askelilta ja muilta ajatuksen ärsyt-
täviltä menuettiluoveilta viimeinkin olisi maltettu tositekoi-
hinkin ja pulputeltu kallisteltu karahvista lasiin sitä, joka
kohta on kiemaseva omassa kurkussa! — sopi vain ajatella
Pukkilaa samoissa kauhtanoissa ja samoilla sakramenteilla, niin
tunnustaa pitää, että Langholma oli aika tasainen mies liikku-
misiltaan ja säynäs pikemminkin kalaksi kuin mikään sampi
tai lohenpotkiva, ruvetessaan nyt sekottamaan lasiansa.

Ei sen vertaa, että olisi tarkannut, kumman karahveista
nosti lasirivien takaa käteensä, lähemmän vain otti, joka oli
sopivammin ulottuvilla: se sattui olemaan rommikarahvi ja
konjakki jäi! Pukkilakaan ei saattanut muuta kuin pahoitella
katsellessaan sivulta. Olihan Langholma kyllä mies monessa
asiassa, ja miksei hän saanut ensimmäisenä kävellä ottamaan

ksinsakin, koska mieli teki ja muut käskivät ja tyrkyttivät,
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ja siihen oli totuttu niinkuin saarnan lopussa ameneen, mutta

se oli vissi paikka, ettei hänellä ollut käsialaa totiveden sekot-
tamisessa pöydässä eikä suitsien pitämisessä hevosajossa! Onkos
tuokin nyt laitaa; ottaa rommikarahvin, kun on parasta rans-
kan konjakkia vieressä pöydällä? Ja kuinkas hän pitelee karah-
via kädessään: roikuttelee ilmassa kuin mitäkin pyykkivaatetta
tai niskasta napattua kissanpoikaa! Pukkilan kaiveli toden-
perästä sydänalaa: ei silmännyökäystä, ei ajatuksenvilausta
arakkiin, ei tunnustamisen tervehdystä, ei kaltaistakaan, vaikka
kouran pitämillä leimuu rommi kristallissa punaisena kuin
Mooseksen palava puska! Sokerikos todissa pääasia on, että se

tulee laillensa sekotetuksi ennen väkeviä vesiin, koskei silmää
siitä hommasta senvertaa lainata jalompiin, että tietäisit, vaikka
paikalla valalle joutuisit, Eevastiinan tiskivettäkös nyt kädes-
säsi huljuttelet vai Alastalon tulisinta jamaicaa? Olen minä

sinua katsellut, Efram, kun sinä ajat Polleasi ja pitelet suit-
siasi niinkuin taikinaa vanuttaisit purtilossa, mutta jumaliste,
onkos sisuksiani vääntänyt pahemmin kuin nyt, kun pitää
näillä elävillä silmilläni katsella, kuinka jumalan lientä viljel-
lään ikäänkuin olisi karahvissa huljutettavana laimiska sauna-
kiulun pohjilta! Ole sinä, mikä olet pitäjässä, mutta seisomaan
sinun Pollesi minun Mustani rinnalla jää, ja ensimmäisenä mie-
henä pitäisi minun olla totia sekottamassa pöydän vieressä,
että Alastalon aineille tulisi kunnia! ajatteli Pukkila sohvalta
ja oli loukkaantunut Alastalonkin ja talon puolesta, paitsi omaa

harmiansa, joka oli nieltävä.
Ei Langholma kuitenkaan tosiansa häärien aavistanut

mitään, mitkä tutkaimet kipenöitsivät häneen ja mitä kar-
vaita muut hänen vuoksensa olivat pakoitetut kärsimään ja
sanan nupisematta painamaan nahkoihinsa hurskaan vuoron-
odottelemisen peittoon. Hän oli todella jo sekoittanut sokeria



32

veteen ja juuri siihen lasiin, joka oli lähimpänä odottamassa
ja jonka Eevastiina jo oli valmiiksi hänen varaltansa kaata-
nutkin niin täyteen, ettei tarvinnut itse lisätä kannusta enem-
pää: katsos Eevastiinaa vaan, kun on ajatellut! tunnusti hän
mielessään huomaavaisuuden, ja kun vakavakaan kasvotaulu
ei aina takaa miehellä sitä, että silmät pysyisivät nurkkiensa
kureilta kaikissa säissä samanjuhlallisina, niin tapahtui tässäkin
siten, että, jollei sitä salissa kukaan julkisiltaan huomannut-
kaan, niin Langholma kuitenkin oman omantuntonsa edessä
tiesi ja tunnustikin rehellisesti omissa ajatuksissansa, että nau-
rahtamisen heikkous oli tällä erällä hänellä hyvin likellä kas-
vojen arvokkailla, ja melkein kuin valmis hymähdettäväksi.
Juuri tasan se kolmenkvartin määrä vettä, minkä minä lasiini
kaadan, kun minä totia teen, hyväksyi hän ja hymähti todelta:
ankarankaan otsapielen takana ei mies ole turvassa turhilta
ajatuksen pyräyksiltä. Ajattelee se Eevastiina sittenkin pään-
murusessaan, vaikkei sitä uskoisi vaimoväeltä ja muuta luulisi
heidän järkensä fingerporiin mahtuvan kuin sen hopun, jolla
heidän on varvastettava ajatuksinensa kieltensä elohopean
jälissä ja päästävä itse jäseninensä perästä sinne, jonne helmat
kulloinkin ovat juoksun lennossa edellä! Lasissa pisaralleen se

vesi, jonka minä totiini tarvitsen! todisti hän uuden mieluisen
kerran mielessänsä, ja vahvisti hyvänsuostumilta vielä pari
palasta lisääkin astiasta veteen, jossa jo olivat sulaamassa edel-
lisen hyppysellisen sokerit: sekottaa makeaksi veden, niin kar-
vas maistuu paremmalta suussa! ajatteli hän inhimillisesti.

Silmänkärjissä niillä ja sormennokissa heillä on järkensä
aina rihmanjuoksevilla ja hyppysillä, eikä niinkuin meillä mie-
hillä vaivan takana ja pääkerän sisuksista kehiteltävänä! tuumi
hän ja ajatteli vaimoväkeä, koskei totia sekottaessa sopinut vaka-
vampiakaan ajatella, ja lisäsi vielä palasen veteen, mutta hymähti
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samassa uuden kerran, tällä kertaa itsellensä: pitää tässä keräjiä
Eevastiinan järjenjuoksusta, mutta missäs ovat omat ajatukset:
rommikarahviahan hän kädessään kohotteli, kohta saapuessa
pöydältä nostettua! Harmitti kuitenkin: naurahtelee muille
ja naisväen ajattelemattomuuksille, vaikka ne ovat tarjolla ja
mielen hyllyltä otettavissa siltä paikalta, minne ne ovat asete-

tut, ja silloin kun niitä tarvitaan, mutta omat ajatukset, niitä
luulee liikuttelevansa kukaties lapion lasteissa laarin täysiltä
miespäästään, vaikka sitte kokeekin, että tarvitessa ovat jyvät
kyllä laarissa, jopa vaikka kukkuralonsoomillaan, mutta lapio,
jolla niitä pistelisi ja pussi, johon niitä ahtaisi, ne ovat, toinen,
ties missä, ja toinen siellä, mistä sitä ei löydä! Langholma
tuhautti perittyyn pärisevään Langholman Eframin nenäänsä:
morkkaa ja manaa muut, käy munaskuissaan keräjät ja pitää
protokollat parkkipraakeista ja naisväen totivesistä, Pukkilat
mittaa ja syynää Alastalon jutun saumat, Eevastiinankin nos-

taa, vaimonkerän hänen juoksujensa hopuilta, puntarin kär-
keen, ikäänkuin olisi itse mikäkin, ja varis varista enempi,
vaikka akkaakin varpuset varpusenkokoisiksi ympärillänsä!
Tarvittiinpas tähänkin Israelin tuomaria ja Samuelia pöydän
viereen, että huomaa nostaneensa väärän karahvin käteensä
totipöydältä!

Langholma oli kuitenkin itseripissään jo nopeasti vaihta-
nut karahvia kädessään, rommi oli palautettu paikalleen pöy-
dälle ja sijalle nostettu konjakki: lapsimaistahan se, ja turhan-
aikaista, mutta hän ei surmiksensa kärsinyt punanräikkää
vedessä ja romminhelakkaa lasissa! Hilkkumilla niinkuin sem-

moisen taljan valhetta ja pöyhkää, jolla on plooraa ja katin-
kultaa niin paljo hepenissään, ettei karvasta tiedä, karhun-
nahkaako pitelee vai katinnahkaa rehellisiltään! Konjakki sen
sijaan: se on lasin sisuksissa silmälle avointa ainetta eikä se
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muuta välkyttele kuin omia tuliansa, niinkuin vauras talo
perittyä rikkauttansa ja mies omillansa oman järkensä mieltä!
Langholmalla oli siis kädessänsä konjakkikarahvi nyt: ruoka tai
raha, juoma tai mies, rehellistä piti aineen olla joka tipalta ja
murenelta, helähtävän pyöreältään tai mittavan tuumaltaan,
viinaa tai konjakkia, talonpoikaa tai herraa, mutta selänvarrelta
suoraa ja silmäterältä selkeätä, sen kuulasta, minkä tulistakin,
ja sen veistävä terältä, minkä säkenöivä tutkaimiltansa!

Langholma oli tullut päästäneeksi ajatuksensa pienille hau-
kan siipien havituksille: kun istuu joukossa, ja sopumenon
vuoksi ja hyrinän lorua suvaitakseen asettaa itsensä lauhkeam-
maksi kuin luonto on, niin jonkun ajan perästä ja kun har-
tioissa jo pakottaa puutumus, tulee ihmiselle tarve edes
omissa sisuksissaan virkistellä itseänsä ja oijennella mielensä
kangistuvia jäseniä ainakin sen vertymän, että taas tuntee

veret omiksensa suonissansa ja itsensä itseksi, ja tietää, kuka
sittenkin kuka on! Ihmisen ihopinta on onneksi kuitenkin
ajatuksenpitävää ainetta, ja veren loikat jäävät varsan loikiksi
omassa kototallissa, kun pitää karsinan veräjän kiinni ja haka-
raudan visusti sapen suulla. Eipä siis salissakaan tarvinnut
kenenkään huomata Langholmasta enempää, kuin että mies
tyveniltään toimitteli asioita pöydän ääressä ja käden kiiruh-
tamatta kaateli rauhassa ranskan viljoja lasiinsa. Ei edes run-
saampaa laimiskaa siinä kaadettu, kuin veden väriksi oli tar-

peen ja laitojen saaliisiin mittoihin sopi senjälkeen kun Eevas-
tiina oli ymmärtänyt lasin täyttää riittävällä vedellä. Kielen
kirpistimiksi ja suun maun virkistimiksi: mihinkäs muuhun
tarpeeseen ihminen itsellensä lasia sekoitteli, jos on miehellä
suonten putkissa veren sahti itsestänsäkin ja omilta käymi-
siltään oikeata ainetta? Aina on ylpeyden kukko ihmisen
mielessä karauttamassa sulan pyrstöä pystyyn, ja Lang-
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holmankin oli tässä, lasia hämmennellessään ja tilkan väriä
veteen sekotellessaan, tunnustaminen mielessään, että kopea
hän kuitenkin oli, kopea niin, että verissä potkasi. Siitäkös
nyt oli nostettava höyhentä ja nenänpäätä, että laati lasinsa
laimeammaksi kuin muut muutamat? Tosi kyllä, että vie-
roitti katseleminen, kun näki miesten luulevan itsensä tuo-

peiksi, jotka olivat tyhjiä niinkauan kuin ei niitä täyteen
kaadettu! Totta kai ihmisessä sentään pitää itsessään ja
omissa putkissaan olla mahla niillä nesteillä, että miehen ei
tarvitse vierailla väkevillä rohkeuttansa kohennella ja keri-
tellä! Vissi ainakin oli ja auttamaton asia se, ettei hän
hyvällä tahdollakaan osannut katsella miestä miehenveroisena
ja tunnustaa todenperän ja sormikoukun arvoiseksi niitä, joi-
den ennen oli pulputeltava nahkansa leileiksi, ennenkuin
itsekään uskoivat itsestänsä mitään! Pukkilakin esimerkiksi,
ymmärrys miehellä juokseva kuin liukas vesi, ja järki kään-
tyvä päässä kuin kieli käärmeen suussa, mutta vaikka olisi
tieto kärjeltä kuin tutkain ja taito pyörimiltä kuin kela navoil-
lansa, niin mitäs miehestä, jolla on nousu sydämessä vain lasin
kaatamilta, eikä omain suonten sykkämiltä, ja rohkeus verissä
vain korkin paukasemalta eikä oman mielen paisumalta! Oma
siipi haukan kantaa ja omin ponsin honkapuun salko vartensa

kaaren suoraksi nostaa paineessa puhurinkin tuulen: omat

mehut miehenkin suonet miesväkisiksi tykkivät, ja omat huuh-
dot omilta liehtimiltä miehen veret miesveriksi humaltavat!

Langholma oli nyt kallistellut karahvia, ja vaatimattomasti
se sentään tapahtuikin, vaikka ajatukset kyllä tällä tavalla
puhtailivat semmoisia luovikaareja, ikäänkuin olisi isompikin
ja juhlallisempi toimitus menossa, kuin muutaman konjakin
tilkan varistaminen veden sekaan. Laita on nimittäin semmoi-
nen, että ammetynnyri kierii tyhjiltänsäkin koko kehänsä
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ympärykseltä, ja että ajatuksella on avarassa miehessä tilaa
suorentaa selkäänsä niin vähissä asioissa kuin isommissakin
tekemisissä. Langholmalla oli hänen kokoiselleen miehelle hyvin
kohtuullisessa vajaan kolmen kyynärän mitassa vahva palje
tykyttämässä kylkiluiden alla ja tiet putkissa selkeät kuumien
eläviltään virrata niihin otsantakaisiin salikamareihin, joissa
veret vaihtuvat ajatuksen seesteille, kun vaan on kulmain sal-
voksissa perittyä tilan ruumaa miehen mielen liikahdella, ja
mielen pohjiin kudoskertaa laskettuna esipolvien tiivimiltä
väkevänkin käymäsakan huuhtimiksi. Niinpä ei ollut hänellä
omain seinäruumain sisäpuolella pelkoa, että paikat tuntuisi-
vat ahtailta ja lakimatalilta, vaikka joskus pienissäkin asioissa
ja vähäpätöisissäkin liikkumisissa oijenteli mielensä jäseniä
lavealle, niinkuin kulloinkin oli verenhaluilla potkoa ja jänne-
varsissa kaskottelemisen tarvetta, ja niinpä hän nytkin, pitkän
tyhjänpäivän istumisen rasituksia hartioiltansa karistaakseen
potkasi edes mielessänsä itsensä mittoihinsa ja kosti turhain
jaaritusten kestämät ja ajatustensa pakolliset kaksinkerroin
kyyristelemiset niskaamalla itsensä edes konjakin kaataman
ajaksi oman varren oikeuksille omissa nikamissansa, ja omien
ajatusten kyömyille oman mielenihon pintapeitoissa! Eihän
ylpeyttä tarvitse torilla kantaa ja kylänraitilla julkisuuttaan
pamputella niinkuin kellokas laumassa kalahtelevaa lehmän-
kelloa lehmänkaulassansa, mutta ylpeyden ja miehen tiedon
tarvitsee ihminen sisuksissaan, niinkuin hakkuupölkky tarhalla
neljä harajalkaansa allensa, ja neliniitinen jyvänkultaa rohti-
misiin tyhjiinsä seistäksensä riihen sillalla tynnyrin ruissäkkinä!
Ei kynienkään tarvitse kiviin potkia näyttääkseen, että var-
salla on harjanhuiskaakin heiluteltavana, vaan riittää pieni
kuheran pääkin pinnan selkämillä osoittamaan, että tästä kul-
jetaan, kun rauhassa annetaan soljua! Luun kantti miehen
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mitat määrää ja hartiat pingottaa, eikä lihan hylli, ja omilta
kerityksiltänsä verikin parhaansa suonissa laulaa, eikä kurk-
kuun kaadetuilta!

Langholma hymähti itsellensä kesken ajatuksiansa: mah-
dunkos omiin nahkoihinikaan enää! siivosi hän sydäntänsä
sovitellessaan karahvia, jota hän ei enää tarvinnut, kädestään
takaisin paikoilleen lasien taakse pöydälle ja valmistuen nosta-

maan kouraansa oman valmiiksi sekotetun prykinsä tarjotti-
melta. Mainio asia, että ihmisellä on otsakuori ajatusten
peittona, ja sydämenkukkaro, paitsi omassa kuopassansa, vielä
nutunkin verkapielen suojissa, niin ettei tarvitse vieraan kat-
sella kaikkia karitsan loikkia ja jokaista pässinhyppyä karsi-
noissa! lohdutteli hän itseänsä, lasi nyt jo kädessä, ja lähte-
mässä takaisin keinutuolille. Tämän isosempi en minä ole
varreltani kuin että näreikön puskista muiden parempien mies-
puiden ja tosimetsän tieltä taitettu ja mittapuuksi karsittu
vaivainen kuusenkeppi torkottaisi pystytettynä ja sylenmit-
taisena minun vieressäni kynnenvaaksan minun kiirettäni ylem-
pänäkin hakokärkineen, mutta tässä minä kuitenkin kävelen
laattian poikitse, niinkuin olisi kirkontorni kulkemassa koko
pitäjän edessä kaikkien katseltavana, ja päänkumuilta kaiu-
teltavana malmiläpän pyhäpauhaa vaikka kymmenen kylän
kuulumille! Mitäs sanoisi, ja vierittelisi ajatuksen pavun pouk-
kivaa päässään Härkäniemikin, jos huomaa katsella ja näkisi
noukkia minunkin ajatukseni: konjakkia lasissa senverran veteen

kaadettuna, kuin olisi kukko käynyt sylkemässä partailla, mutta

ajatukset miehellä kuitenkin harjaksilla, ja mielen korkoissa
kevitystä ikäänkuin olisi jo moneskin kumo tyhjennettynä ja
seitsemäs tuimempana nokan alla haisteltavana? Kuinkas puhe-
leekaan pilojansa joskus Pukkila, kun on parin lasin pehmit-
tämä: silmä, Langholma! mies joutuu katsomaan silmäterään
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ja lotisee kukaties lampaaksi polviltansa, jos heikottaa sydän-
alaa, mutta käsi, Langholma! varsa ei tunne kuolattimissaan
kuin käden ja ohjasten pidon ja karaa omille hemmeteilleen,
ellei pide ole jäykkä: sinä, Langholma, sinä olet paakava poika
salissa ja keinutuolilla ja Langholma pitäjässä, kun silmää
mitataan silmään ja kysytään kumpi tottelee kahdesta, jotka
katselevat siivosti toisiansa, mutta reessä, Langholma, reessä
sinä et istukaan silmästä silmään, vaan hännän takana, ja
varsa, se peijakas, se huiskasee huudittomasti häntää, olkoon
silmä mitä hyvänsä, ellei vain ole ranne pahusta jakäsi kovana
ohjaksissa! en minä varsaani sinulle opetettavaksi tuo, mutta

itse otan joskus oppia sinusta! Tosiahan tuossa, niinkuin oikeassa
pilassa aina, mutta on verissäkin varsaa paimennettavana,
ja vaikka varsa kuin varsa ja veri kuin veri, niin erilaisia ovat

ja eri vahti Pläsi-Pollesta, joka muistaa liikkumisen tarpeelliseksi
vasta, kun neljännestunti on ohjasperissä menemisen uskoa
hevoseen sahattu, ja Lippari-Tuiskusta, jolla jo vavahtelevat
virstat sieraintenlevityksissä, kun kaapa vielä kuopii irstaitansa
tallin siltaan. Tunnustan minä sen miehen hevosmieheksi, jonka
kourakireissä kuvevauhko ja orihevonen asettuu nöyrävarpai-
seksi ja valakanluontoiseksi, mutta miehenveroisena minä pidän
senkin, jolla on käsi teräksestä omissakin kuolattimissa, niin että

veri kuohuvanakin kävelee aisoissa niinkuin sitä kävellytetään
miehen suonissa, ja lentää vasta lennon luville päästettynä!

Langholma oli nyt jo palannut totilasinensa keinutuolille
takaisin, ja pöydän edusta vapaana muillekin, joilla oli uskoa
lähteä liikkeelle alkupäässä ja toisten edellä. Pukkila olikin
jo jaloillansa, mutta Krooklan Mikkel, joka myös oli vahdan-
nut vuoroa ja jolla oli lyhyempi matka muurin kulmasta pöy-
dän eteen kuin Pukkilalla peräsohvalta, oli kuitenkin ensim-
mäisenä paikalla; hänellä oli kyllä enemmän vartta kirvotetta-
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vana jäsenissään, ennenkuin mies oli pystyssä tuolilta, kuin
Pukkilalla, mutta hän osasi olla tämmöisissä tapauksissa ja
totipöytään lähdössä odottamattoman nopea, ja koska hänen
sitäpaitsi ei tarvinnut suorittaa laattialla sitä luovinkaarta
keinutuolin sivutse Langholman ohitse, joka Pukkilalla oli
peräsohvalta tullessansa edessänsä, niin ensimmäisenä hän nyt
oli ennen Pukkilaa, serkun ja orpanan ja Langholman jälestä
toisena totipöydän edessä, ja rommikarahvi hänellä korjattu
käteen, ennenkuin kukaan muu sitä otti. Oli kuitenkin jo
Pukkilakin niin likellä, että hengitys tuhisi korvan vieressä,
ja hänellä yhtä nopeasti konjakkikarahvi kädessä, ikäänkuin
pelkäisi hän, että Mikkel vielä korjaisi varoihinsa paremman-
kin tavaran, niinkuin jo oli tallettanut sen, josta hän ei tässä

vaalissa pitänyt väliä. Mahtui heitä pöydän eteen hyvästi
kaksi, ja koska kummallakin oli hallussaan se, jonka saaminen
oli tärkeätä, niin ei enää ollut erikoisemmin kiirettäkään ja
sai katsella rauhassa eteensä, ettei hopussa tehnyt hätiköntökä,
joita jälestäpäin katuisi. Mikkel tarkasteli, oliko missään lasissa
vettä kaadettu laitoihin senverran vähemmäksi, että rommilla
oli ruumaa ja julkesi ruveta edes kaatamaan ainetta: ei suin-
kaan kirkonpenkissäkään isosta ja isäntää vähemmille tiloille
ja kyynärpäitten ahdistuksille tungeta kuin pikkumanttaaleja
ja taksvärkkärejä eikä lasissa väkevää vedenlaimiskoja pie-
nemmille ruumille! ajatteli hän. En minä tänne Alastalon
kaivovesiä ole juomaan tullut, vaan rommilientä! lisäsi hän
vielä ajatustensa taksia, kun huomasi, ettei Eevastiina ollut
ajatellut asiata ja kaatanut hänen varaltansakin sopivaa lasia
valmiiksi pöytään, niinkuin hän oli äkännyt Langholmaakin
varten tehdyn. Ei miehen housuja muut ylemmäksi nostele
kuin mies itse! arveli hän tämän jälkeen vain ja tyhjensi lähim-
mästä lasista puolet vedestä viereiseen: tottamar tynnyristä
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sotkut tuhjennetään, kun lahnaa sijaan suolataan! tuumi hän.
Kahmalon täysi vielä sokeria sekaan, niin sai helpata ksitulppaa
ja ruveta pulputtelemaan karvasta joukkoon. Se juuri rommin
hänelle paremmaksi aineeksi tekikin, että sen näki, kun se vär-
jäsi veden, joka lirauksen vuodattamalta, tummankarvaisem-
maksi, niin että karmasi kielen pintaa jo etukäteen, ennenkuin
maistoikaan. Pukkilakin viitsii lirputella tuossa vieressä kon-
jakkikarahvia pleikeiltänsä kädessään, vaikka on täysi mies ja
pitäisi olla suussa sama maun parkki kuin minullakin! Krookla
hörppäsi hyvän siemauksen täydeksi kaadetusta lasistaan mais-
tiaisiksi, oliko sopivan vahvuista: oli karahvikin vielä kädessä,
niin sopi lisätä ainetta, ettei tyhjin lasein lähtenyt kävelemään
paikallensa. Toisen tarkan koettelemisen ja tämän jälkeisen
yhtä tarkan täyttämisen jälkeen — oli silloin otettava, kun
ilmaiseksi sai, eikä maksaa tarvinnut! — toisen täyslaitavahvis-
tuksen jälkeen oli Krooklankin mielestä sekotus tasaväkevää
ja riittävän tummanpuhuvaa lasissa, ja karahvi maltettiin vii-
meinkin sijoittaa takaisin paikalleen lasirivin taakse, vaikkakin
huomattavasti kevyempänä kuin virantoimeen nostettaessa.

Ei tarvitse sanoa, että Krookla arvolla palasi takaisin paikal-
lensa tuolille muurin viereen, hän oli kuitenkin Langholman
serkku ja orpana äidin puolelta, ja Karjamaan ja Langholman
rinnalla isopeltoisin mies pitäjässä. Tosin täytyi hänen kävel-
lessään kerta seisahtua matkalla, kun alkoi näyttää vaaralliselta
niiltä paikoilta, joilta lasi voi vuotaa yli reunojensa, ja ryypätä
se laimiska takeen, joka muuten olisi hulkkunut ylitse, mutta

joltisenkin pärjätyin lasein hän kuitenkin palasi uuninkul-
maansa ja järjesti saranansa siten, että tuolilla taaskin istui
totinen Krooklan Mikkel, nyt kuitenkin melkein koskematon
totilasi kädessä ja puolilasillista jo tallessakin. Ei tarvitse katua
myöhemmin tarpeettomasti, jos katsoo eteensä silloin, kun on
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toimessa! tuumi hän, ennenkuin käänsi kävelemisen virittämät
ajatuksensa naksahtavaan linkkuun. Se on poikaa ja Alastalon
rommia, sanoi hän vain enää päättäjäisiksi itsellensä, kun kat-
seli väkevän nesteen verentummaa paloa lasissansa ennenkuin
kallisti tuimaa partoihinsa.

Pukkilakin oli Mikkelin toimien kestäessä ollut askareessa
omalla puolellansa pöytää. Konjakkikarahvin hän oli pelasta-
nut itsellensä, kuten sanottu, napannut kohta käteensä, kun
pöydän viereen tuli, vaikka perästäpäin harmittikin, kun möö-
peli ja lasinkomu oli tiellä ja käsissä silloin, kun olisi tarvinnut
sormensa vapaiksi ja liikkua silkasti. Krooklakin, Mikkelkin,
Mikkelsson kyynärpään nyheillä vieressä ja sährimässä, niin
että osasiko tässä hantteerata niinkuin ihmisissä ja Lubeckissä
ja kuljettaa rannetta ja ruumiinlievettä niinkuin konsulit ja
Schierbeckit ja muut meklariherrat, kun kaivelevat nenäänsä
herrasesti ja katselevat, ennenkuin pistelevät sokeria lasiinsa!
Vaikka turhia Pukkila harmitteli: kyllä hän osasi ja kyllä
kelpasi katsella, Lahdenperänkin, joka sentään oli nähnyt laa-
mannejakin totivalmistuksissa. Pukkila oli niitä venyviä mie-
hiä, jotka kasvavat tilapään vaatiessa ja tärkeässä paikassa ohi
oman mittansa, jakorkeassa hatussa kävellessään astuvat jalko-
päältäänkin varpasillaan!

Kun esimerkiksi Uskon kanssa ja Uskon komentosillalla oli
seilattava Trawen mynningistä sisään ja laskettava möljän kyl-
keen Lubeckissä, niin sopi puolen Lubeckiä, jos oli joutilaana
ja jalkeilla, seistä katselemassa kaijilla! Kyllähän Trawella saat-

taa joskus ja useinkin keikuskella aluksia, joilla on mastoja
enemmän, joilla on kokoa enemmän, joilla on kaikellaista sekä
maalin koreutta että raakojen prameutta enemmän kuin Puk-
kilan Pihlmannin Uskolla, joka sentään oli vain prikilaiva,
eikä niittenkään joukossa suurempi kuin pikkusormi muitten
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sormien rivissä. Mutta pippuraa maistellessaan ei oikeastaan
tunnustele suussaan sen suuruutta, vaan sen karvautta, ja kiis-
kinen verkossa ei ole niinkään tuntuva kokonsa kuin potki-
misensa vuoksi, ja Pihlmannin prikikin oli Pihlmannin komen-
nossa semmoinen alus haminaan tullessaan, että sen huomasi
niinkuin pippuran kielellänsä ja kaskisen verkon silmussa, oli
koko mikä hyvänsä. Jo Pihlman itse, Petter Pihlman Pukki-
lasta oli ketarillansa komentosillalla semmoinen kipenä viete-
reillä, että sen huomasi kapteeniksi ilman kiikariakin, vaikka
kauempaakin katseli ja paljain silmin! Västäräkin vikkelä
keväisellä kaltojäällä ei kääntele riukuansa pyrstössä rivakam-
min kuin Petter korttejansa niille lentämille, joilla liepeitten
oli kulloinkin suoriltansa huiskittava, kun suu kirasti samalta
kädentorolta ja samalta hengenvedolta komentoa keulavahdille
kokkapakalla ja käskynkiroa ruorimiehelle milloin styyrpuuri-
kääntymillä, milloin olan ylitse paapuurin puolelle. Se vielä
meni ja kuului komentoon säällisessä laivassa niinkuin rukiisen
maku leipäkyrsään, että kapteeni selvittää kurkkunsa suoloista
ja muista meren ruosteista satamaan lensatessa ja kiljuu pakalla,
ikäänkuin olisi naakelien avattava tammivisoissansa korvalävet,
ellei mies samassa sivassa ole viivana paikalla köyttä löysää-
mässä, kun kirotaan, se vielä olisi mennyt ja Pukkilan Usko
laskenut Lubeckin möljään, niinkuin mikä muukin prikinriki-
nen alus tervatuin kyljin, jossa on partainen kapteeni karvaisena
kajuutan katolla, täkillä meripoikaa vilisemässä hikisinä män-
niäisinä, pultaani läiskämässä mustanhilvaisia laiskanlaskoja
raakapuilta, ja pelikelat vinkumassa keulapakalla korvaluiden
repelemältä, se vielä olisi mennyt, ja lubeckiläistä kävellyt
kädet housuntaskuissa, minkä mannia ovista mahtui, kaijien
turhilta seisoskelemisilta kellaritupien hupaisemmille hyrinöille,
mutta nyt olikin Pihlman, Pukkilan Pihlman, Petter Pihlman



43

itse patiineissaan, eikä mikään muu joku tavallinen pikiparta
ja porokippari leiskumassa tasajalkaa prikinsä komentosillalla,
ja möljän kylkeen olikin nyt laskemassa ei mikään muu kuutto
vain ja minkä Nordblomin kahvelikaljaasi, vaan Usko, Usko
itse, Pukkilan Pihlmannin Usko, Petter Pihlmannin kakskoppi-
nen priki, jossa, jumaliste, piti plokkien vilkkua rikissä val-
koisina kuin fregatissa ja mastonnuppien maalin ploorata niin-
kuin pesty pilkkumin poski astiahyllyllä! Eipäspä vain malt-
tanutkaan puukenkäisempikään saksmanni ja janoisempikaan
mestarimies, ehtoopuhteen levossa päiväntomuja kurkustaan
levollisessa rauhassa viruttamaan saapunut, ennenaikojaan vään-
tyä odottavasta kellarinovesta vartoovan vaahtokannun vie-
reen, ennenkuin oli silmiensä näkemältä loppuun saakka todis-
tanut, että manööveri on sentään manööveriä, kun sitä on
taitomies tekemässä, ja katseltava asia, kun kiva laskee kyl-
kensä möljän viereen, vaikkei sitä joka pojan ja nuuskunperin
suorittamilta huomaa äkätäkään! Näkeehän joskus ja kat-
selee jouteikseen kukon luoveja pihan perillä, ennenkuin kaikki
siipikatrillk ja varvasrapsutukset ovat menoilleen ja menueteil-
leen suoritetut ja kana kyykissä, mutta on sitä aluksellakin
siipimisen prässiä ja kaarestuksen komeutta haminassa ja kap-
teenilla koipipolskaa potkittavana komentosillalla, ennenkuin
on priki töijissä, touvit paanutampeissa ja kapteeni herrana ja
hatussa langon gilla konsulille kävelemässä! Ei siitä puhetta,
ettei olisi ollut korvallakin kuultavaa, silloinkuin silmälläkin
nähtävää! Yhden miehen kurkusta voi helletä monenkaltaista
ääntä, varsinkin jos kurkun huilu on Pukkilan Petterin kaula-
klarinettina ja sama Petter Uskonsa komentosillalla hengessä
ja puolen kaupungin katseltavana laskemassa Liibcckiin! 'Konsti!
ovatkos signaalit f iirissä: siimalta toppiin, kun minä käsken,
joka klippu kuin pieru kirkonpenkkiin sihdiltänsä ämmän
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hameista! Puosu pakalla, onkos köysi vihdissä: sojolta maihin
kuin kusi suihkuna tallin lauteille valakan saparosuorasta, kun
minä huudan! Vilen märssynaakelilla ja timperi pramtikulla,
ovatkos kynnet nivelillä ja sormet kämmenten kärjissä: nuo-

rat irti, kun minä kiljasen, raa'at löysille ja pultaani irstaimille,
kuin neito verillensä ja helmojen heikkouksille pitelyissä kou-
rivan miehen!' Ei merillä ja tervatulla laivan täkillä Pappilan
mamsellien korvalehtien varalta puhella, eikä kiiruussa ja hem-
metissä sanojansa jauhosihdin reikien lävitse välppää, ja Puk-
kilalla oli nyt puhti kluuteissa ja tuuli jakun liepeissä! Voi
kirkastus ja voin kasaa tuuman paksulta nisuleivällä, kuinka
puhtaasti Usko pusersi nousuun ja pukspröötin piikki kiipesi
tuuma tuumalta, kun kapteeni vihtoi pakalla, ruorimies väänsi
ratissa ja peräsimenlehti viisti Trawen savivedessä; voi enkelien
paidat ja taivaan pilvivillat, kuinka pultaani läiski löyhtymil-
leen, raakapuut laulahtivat narisemilleen ja touvit hengähtivät
höltymilleen, kun kurkku kiljaisi komentosillalta, naakeleilta
raikui »ali right» ja tuuli hellitti rikin pingat kuin ammutun

ilveksen raukeeva kynsi hongan kelot; voi vilastusta neitosen
silmä-akkunoissa ja krihahdusta poikasen anturasiloissa oman

siepatessa oman parmailla valssin silkkiä hääsalin siliällä per-
mannolla, ja voi Pukkilan Petteriä Pukkilan Uskon kansi-
lankuilla ja Pukkilan Uskoa Pukkilan Petterin käskykomen-
noilla, kuinka lankkupuusta ja honganjyräkästä veistetty aluk-
sen astia sentään on silkasta mieltä ja liukasta laivan henkeä
piikin kurottamilta keulassa stäävin leukaan saakka perässä,
ja kuinka mies liiveissänsä ja housunhenkseleissään sentään on

harppupoikaa ja tanssivaa Taavettia hiusjuuriltansa antura-

pohjiinsa saakka, kun on komea tottelemassa ja riuskas käske-
mässä, tervakylki kääntämässä uljasta pieltä kaijin möljään
ja itse kapteenina pakalla katseltavana, Uskolla signaalit karaa-
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massa nyöriltä toppeihin kahden maston kirjavilta ja oma

kurkku huikaamassa kimeät kannelle niinkuin korkeat rikiinkin
jakaikuvat koko haminan kuuluville: piti tiilipäätyjen kalkki-
saumojen rappauksessa tuntea raikumilta niinkuin näki väkikin
kaijivierillä rengassilmien katselemilta, mitä meteliä ja äänen
paisketta tarvittiin, kun prikialus töijää möljäpaaluun jaPukkilan
Pihlman lieve lennossa on juhlallisesti laskemassa Liibeckiin!

Kyllä Pukkilan Petter liikkua osasi ja liepeensä kuljettaa,
oli sitte helma pitempi tai lyhyempi sortuutin heilumilla ja
kysymys herrasista kalaaseissa tai pulskioista merikomennossa,
ja kyllähän hän sama mies oli ja kelpasi katseltavaksi salissakin
ja totipöydän vieressä lasia sekottamassa kuin Liibeckissäkin
täkin läiskymillä ja kapteenin tepastuksilla komentosillalla!
Hätiköidyksi kyllä oli tullut alussa ja näpätyksi konjakki-
karahvi Krooklan tähden ennenaikojaan talteen ja kouraan,
niin että oli roikuteltavaa käsissä ja tiellä, kun muuten olisi
ollut sormiltansa vapaa ja parooni! Pahankurki ja Krooklan
koirasvaris tuhriikin kyynäspäineen pöydän vieressä niin, että
tässä saa liikkua latuskaisena kuin lude kynnen alla! harmitteli
Pukkila ensimmäiseltä mielen hönkämältä, mutta huomasi kui-
tenkin, että toimitukseen tuli vissiä kaarta ja puhdinpyöre-
vyyttä, kun oli käden holhoomilla kuljetettavana kannunvetoi-
nen karahvi melkein koskemattomin ainein! Karahvi kohotet-
uinkin nyt ilmaan silmäin tasalle, eikä sitä temppua olisikaan
joka mies osannut tehdä niin julkisesti ja juhlallisesti, kuin
Pukkila, kun hän nyt, ennen enempiä seremoniioja, tarkasteli,
akkunan valoa vastaan käännellen, aineen väriä kristallikuvun
välkkymillä, isosen kuin paremmanpuoleinen kaalinkerä. Kat-
selenkin sillä aikaa, kun Krookla valmistaa prykinsä, niin mah-
tuu senjaikeen tunkematta pöydän viereen itsekin noukkimaan
sokerin veteensä! ajatteli hän ja muisti myöskin Hullin kon-
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sulin, kuinka tämä pisti rillit nenällensä aina, ennenkuin kaasi
ainetta lasiin, ja kuinka näytti sekä arvokkaalta että tietämi-
sen puolesta täysruntaiselta ja esimerkin kannalta seurattavalta,
kun hän ensin, ennen enempiä kiiruhtelemisia vei pullon
silmäinsä eteen ja verkakseltaan luki tarkasteli tavuu tavuulta
ranskan pränttiä kyljestä lapun kirjavilta kultaisilta sekä sen-

jälkeen vielä maltti itsensä ja mielensä niinkauan, että pullo
laillensa oli kohotettu eri korkeuksille päivän valoa vastaan ja
erinäisiltä kallisteluilta ja viistosihtailuilta silmäsyynillä var-

mennettu värin ehtaus oikeaksi aineessa ja välkkämisen vilauk-
set rehellisiksi konjakin tuliksi seinäkilojen sisäpuolilla. Puk-
kilakin siis nyt liikkui Hullin konsulin seremoniioilla ja nosteli
urhoollisesti karahvia, vaikka sisuksissa harmittikin, että Krook-
lan, koko Mikkelinkin sittenkin piti kerjetä edellä pöydän
viereen ja sohri tiellä nyt, kun olisi ollut hänen oma vuoronsa
sekottaa toti valmiiksi! Aikakin menee hukkaan tässä, ajat-
teli hän ja kallisteli päätään tietoviisaan näköisenä, koska nyt
kerta oli karahvi ylhäällä ja konjakki tarkastettavana: leimut-
telikin karahvinvietävä niin viekottelevasti palontuliaisia sisuk-
sistansa, että ärsytti kurkkua pahemmin kuin kristillisesti
uskoi! Kylmänahkainen mies koko Hullin konsuli! sadatteli
hän siinä joutilaassa aivokulman nurkassaan, joka ei kyrännyt
lähimmäisen rakkautta Krooklan Mikkelin verkaiseen selkä-
puoleen: karsas katsellakin silmäin edessä kuin liikkumaton
armin siipi laiskassa mylly tuulessa! En suinkaan minä tähän
asti ole sylkeäni nielläkseni tullut seisoskelemaan sinun selkäsi
takana! kihelmöitsi päässä ja ajatus rupesi tulemaan rehelli-
seksi. Pahukset minä konsuleista ja heidän hienouksistansa ja
syynäämisistänsä! noitui Pukkila jo tosijarjillansa: tottamar

minäkin totini otan, kun kerta pöydän vieressä seison ja
kyynäspää minullakin on Krooklan puolella ruumista!
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Täydeltä rintamalta heitä kohta nyt jo olikin kaksi miestä
työssä vieretysten häärimässä pöydän edessä, ja oikeaan aikaan,
sillä Härkäniemi oli jo kävelemässä laattialla viemässä piip-
puansa nurkkahyllylle ja Lahdenperä yskiskeli ryiskeli perä-
sohvalla rohkaistaksensa itsensä ennenkuin lähti liikkeelle ja
myöskin Karjamaan Eenokilla oli jotain valmistuksia. Pukki-
lalla oli kuitenkin kohta harmia, kun piti todelta ruveta lasin
prykäämiseen: eikös ollutkin, julmettunut, Krookla, knääkkä
ja nääkänkottarainen, Mikkelin kituspiikki tuossa vieressä, kaa-
tanut liiat vedet ja lähdelaimiskat omasta lasistansa sen perha-
nan kukuiksi, joka nyt oli rivissä otettavana hänellä edessä
sen tyhjän paikan vieressä, jolta Langholma oli nostanut

lasinsa! Onpas kraakunmarjässäkin makua ja Krooklankin
päässä joku vieteri tammissa ja potkasemilla! ihaili hän ensi
huomaamilta ja ennenkuin äkkäsi koiruuden ja sen, että
uuspeili oli valanut liiat vedenklutut lasketusti juuri siihen
lasiin pöydällä, joka oli sopivasti vuorolta hänen edessään
otettavana! Kiemahti vähemmästäkin Pukkilan kulmaluiden
elävien nystyröiden peitossa! Krookla sinä ja variksen puus-
tellin patruuna, kovanonnen velkarevärssikin mennäkeväältä,
jollei se nyt olisi sinun klahvisi lukon takana Krooklan tupa-
kamarissa, niin veden saisit takaisin omaan lasiisi korkoineen
ja inträsteineen, niin että laitojen ylitse hurisisi lorona rommin
liika kaivomaidon tieltä! Tämä oli ensimmäinen ajatuksen
ryöpsäys, ja juosta lirputteli kyllä jo siinäkin järjen penikka
mukana travissa, vaikka veri olikin loikasemassa, niinkuin
valakkavarsa piiskan siimauksen makeoilta selkänahan lanne-
pingan tuntumilla! Ei orhin himaakaan Pukkilan ohjaksissa
karulle päästetty, vaikka piukat otettiinkin kaviokaapoista,
eikä omaa tahtoakaan omien kuolattimiensa väkeen jätetty,
koska suitsenperät sentään olivat omissa käsissä!
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Jos siis nytkin oli kaunan-aiventa takeltumassa kurkkuun,
niin nielty se oli koko palanen ennen pahempia kakistuksia,
ja Pukkila, vaikkapa kyräsilmin, askaroimassa maltilla ja toi-
mella pöydän lasien parissa. Lykkään pois tuon tieltä, koko
Krooklan planttauksen! ajatteli hän ja työnteli varoviltaan
vähän sivummalle syyllistä lasia, ettei se jäisi hänen vaaroik-
seen, työnsi saman menon vähän pitemmällekin prikalla, pois
silmiä kiusaamasta, siirsi sokeriastian juurille asti, aivan reunan

koskemille. Siitä Härkäniemi tavallisesti ottaa lasinsa, josta on
vähin vaiva sokeria pistellessä veteen! tuumi hän ja sovitti
lasin tunnollisesti ja tarkalleen kukkuraisen astian parraspielen
varisemille. Palaset kierivät itseltänsä veteen, noukkijan tarvit-
sematta katsoakaan lasiinsa, ennenkuin nostaa käteensä, ajatteli
hän toimellisia lähimmäisen puolesta ja oli nyt jo unohtanut
Krooklat harmeineen ja selkineen: Krookla olikin jo poistu-
massa laattialla, niin että oli tilaa ja mahtui askartelemaan
pöydän vieressä. Pukkilalla oli nyt jo omakin lasi tarkastuksen
alaisena ja valmistelun esineenä: miksen minäkin niinkuin
Krooklakin hyvällä esimerkillä edellä! rohkaisi hän mielensä ja
tilkka Eevastiinan kuumaa vettä hulahti taaskin nopean taita-
vasti kaadettuna, tällä kertaa Pukkilan hoitelemilta, siihen
lasiin, jossa ennaltaankin oli vesiaineen siunausta riittämiltä.
On Härkäniemellä vettä ainakin nyt senverran lasissa, että
sokeri sulaa! vahvisti Pukkila sydämensä tyytyväisyyttä, kun
katseli työtänsä ja helmivän vesiliemen kirkasta kimmeltä
sokeriastian kupeilla. Joku valkosen murunen vielä varistettu
astiasta sekaan, niin lasi onkin jo reunoiltaan ryyppylaitasilla
silkoista kaivon hyvistä ja likosokerin imelöistä, ja Härkä-
niemellä päänkyhnimistä, kun pappi ei mahdukaan kirkkoon
eikä konjakki totivesiin!

Pukkila oli sirkeillään taaskin ja pienet mielen lommot
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unohdetut: oli tällä haavaa yksinkin ja itse vaan pöydän edessä,
niinkuin olisi ensimmäisenä ja Langholmana lasiansa ottamassa,
ja alaa liikkua niin lavealti kuin oli ruuman tilaa vierisivuilla.
Ja kyllä nyt liikuttiinkin: olisivat joutaneet liibeckiläisetkin
kaijiltansa olla tälläkin kertaa taas näkemässä, kuinka todin-
prykikin on todinprykiä, jos prikin manööverikin on prikin
manööveriä, kun on mies sortuutissa ja Pukkilan lieve leisku-
massa. Osaamista kysytään papiltakin juhlakasukassa, ettei
kävele kapeakinttuisena ja hätiköiden alttarille, vaan astelee
laveasti anturillaan, niinkuin on heilumisen sääntö ja tahdin
verkkaus samettiliepeissä, ja taitamista tarvitaan siinäkin, kun
mies kunnialla suorittaa tehtävänsä totipöydänkin edessä,
levolla, niinkuin vaatii oma arvo ja puhdilla, niinkuin käskee
kunnioitus taloa ja talon tarjoamia kohtaan! Mutta ei pelkoa-
kaan, ettei Pukkila olisi osannut: ei puhettakaan nuhjuttele-
misista ja nenänupin kätkemisistä takapenkin siunauslautoihin
silloin kun Pukkilan Pihlman oli kongilla ja faartissa! Kuinkas
jo noukittiin sokerikin astiasta: ei sinnepäinkään, että sitä olisi
nypitty sormiin niinkuin tavallistakin valkoisen raetta muitten
murusten joukosta ja varistettu huomaamatta hyppysistä
veteen, niinkuin minkä muun vihkimättömän kahviliemen
sekaan, ei puhettakaan semmoisista: ei vieras ole nirsoilemista
varten taloon käsketty, vaan kunnioittamaan lavealla ottami-
sella sitä, mitä laveasti tarjotaan! ja niinpä oli sokerinpalanenkin
otettava astiasta, niin että ottamisen huomasi ja tunnusti kappa-
leeksi sen, jonka Eevastiina oli kappaleeksi palottanut eikä
murenen kipenäksi! Ja puhdilla se oli hellitettävä sormista,
niin että henki nykähteli takin liepeissä säärissä: todin tekijä
onkin vieraana salissa ja juhlallinen juhlallisessa toimituksessa,
eikä mikään varis kuusen latvassa, joka pillaa havuille vai-
vihkaa sitä, mitä ei julkisiltaan kehtaa purston viuhkasemalta
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pudotella! Entäs sekottelu, kun lusikan kilahtamilta makea
kiivaasti lätkittiin sulaksi vedessä ja hopealehteä nostelemalla
kärsivällisesti tarkattiin juoksiko liukas herneettömänä laipeilta
ja heeltyikö pohjilla kirkas selkeäksi konjakin vuodattimille?
Ei ollut levossa nytkään sortuutin häntä säärillä eikä tukan
harja turjumatta, kun totinen oli työ ja tarkka toimitus: mitäs
mies kunnioittaa, jollei omaa suutansa ja sitä, jota suutansa

varten valmistaa! Kurki yhdellä jalalla seisomassa ja rovasti
kahdella, toinen ajatuksissansa aprikoimassa alhoniitulla ja toinen
virassansa ja kaprokissansa kontrahtikokouksessa eivät ole ruu-

miinsa arvonpidolta ja koipitanan juhlallisuudelta kuin puolen
virstan matkalla täyden kestikievarivälin hollikyydistä verrat-

tuna siihen seisomisen tietoon, sääripiippujen salkoisuuteen ja
selkäkenon nostoon, johon Pukkila osasi suoristaa vartensa, kun
paikkaan tultiin, ja johon hänellä oli jumalan suomalta nikamaa
niin niskan kaaressa kuin muussa ruumiin heiluvassa, kun tarvit-
tiin ja miehen oli liikuttava juhlallisesti ja vietraten!

Nyt oli hyvä sekin ja mainio asia, että oli konjakkikin jo
nostettu valmiiksi ja karahvi kädessä niin, että oli vaakaa ja
vissiä painon ryhtiä käsivarren kuljetukseen, kun sujaviltaankin
oli oltava kapteenia jakomeata pöydän edessä! Ja kylläpä kan-
nattikin katselemisen ja oli maksunveroista nähdä, kuinka nyt
vasen käsi näppärän ranteimilta hoiteli lusikanvikkelätä vesissä
niin sukkulanliukkaasti kuin olisi lehden hopea kiikkunut tiu-

kuvat helinänsä lasin syrjiin varsi mamsellin sirojen sormen-

päiden sujuttamilla eikä Petter Pihlmannin karkeiden mies-
hyppysten hypyttämillä, jakuinka samalla erällä saattoi oikean
holhoomilla miehen kädessä kaaria ilmassa kannunpainoinen
karahvi kirkasta ranskan konjakkia niin ilmestyksen kevyviltä
kuin vaati kristallin säihkymillä kalliin aineen jalo palo, ja niin

vaakaisen mahtavalti kuin käski arvo ja kunnia-nosto täysi-
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kupuisen juhlasarkani Että voikin ja osaakin mies hallita itsensä
ja jäsenensä ja olla, vasemman tietämättä oikean asioista, ja
oikea viattomana vasemman toimista, samalla haavaa kuin
silkasta pajuvitsan notkeutta niveltensä taipumakohdilta ja
rannenivelen kääntymiltä, ja kuin kankipuuta ja hääsalon
ylpeätä kylkeä niskannostolta ja selänkohennuksilta ruumiin
juhlallisilla paikoilla ja arvollisilla liikkumilla: 'Evald, muista

se! notkeasti pienet asiat ja isokaariset isossa puhdissa!' neuvoi
Pukkila poikaansakin aina ja opetti!

Vahinko vain, että nyt viimeinkin, kun kirkonmenot jo
olivat lopussa, amen näkyvissä saarnasta ja vuoro vihdoinkin
edessä oikein todelta alkaa kallistella karahvia ja vuodatella
kaadella valmiiseen veteen verkakseltaan sitä, jota vailla vesi
Kidronin ojastakin ja Zarpathin lesken kruukustakin maistuisi
täysimiehen kurkussa pelkältä kaivolta ja alhosilmän laimis-
kalta, ja jonka värjäämiltä kuin Eliaan ihmeenä Alastalon
pirttikaivon vesikin, ämpärissä kehän kannelle vintattu ja
olkatankojen hukkumilla tupaan kannettu, vaihtaa lasissa
karvaa silmän näkemältä ja sydänkerän hypähtelemiltä kuopas-
sansa, muuttuu joka lirauksen juoksuttamilta lehmän juomasta
ihmiskaulan kasteeksi, ja saavitavarasta porstuan nurkassa
jaloksi aineeksi ja tulen kiemuksi totilasissa salin pöydällä ja
kapteenin kädessä, vahinko, sanottakoon, että nyt viimeinkin,
kun oli paras käsissä ja amen paukahtamassa saarnastuolista,
jakun muhkeudesta ja manööverin komeudesta ei enää puuttu-
nut muuta kuin se pieni, hienon pieni leiskauksen läjäys, jolloin
liput karaavat nyöreiltä toppeihin, riki kirvottaa kirjavaa ja
mastot humahtavat flakuihin niin korkeaki kuin nupeissa tai-
vaan torkotusta, että juuri tässä tärkeimmässä tingassa, ja
vaa'an kielen kääntymillä piti hopun kyniä kyynäspäähän ja
kiiruun hiiren vilkaista livistellä veren poluilla suonissa: eivätkös



52

vain jo laattialankut narahdelleetkin selän takana: kukas muu

sillä nuotilla astella kävelee kuin Härkäniemen papa-Makkias
vasempansa tahdilla ja oikeansa vuorolla? Ja eiköstä ollut liik-
keellä ja lähestymässä jo Eenokkikin, Karjamaan isäntä kin-
tuillansa, saapasten syhtäämisistä päättäen! Hukkaan nyt meni-
vät kaikki hyvät sihtaamiset: liiku avarasti silloin, kun joudut
silakanlkteille suolatynnyrin rateihin, ja komeasti silloin, kun
saat lirputella konjakkia lasiisi latuskaisena kahden semmoisen
ähöniskan välissä kuin Härkäniemi oikealla puolellasi ja Karja-
maa vasemmalla kyljelläsi totipöydän edessä tunkemassa ja lasia
itselleen hakemassa. Jollei korva pettänyt, niin oli sitäpaitsi
myöskin jo Lahdenperä lankuilla ja lautamiehen anturoilla!

Pukkilalla olivatkin nyt nuotit prillatut ja henki lommossa,
eikä muu edessä kuin hätiköiminen ja tavallinen konjakin kaata-
minen lasiin, pulputtaminen karahvin suusta niin nopeasti kuin
kerkesi, että sai lasinsa täyteen ja pääsi pois jaloista: vahinko
kyllä hyvän aineen ja juhlallisen tilapään, ja muun otollisuuden,
mutta mitäs siitä, Alastalon konjakkiahan se sittenkin oikeas-
taan oli, eikä oman karahvin ainetta Pukkilassa, ja milläs pal-
koilla ja messupapin viroilla hän täällä oli kohennellakseen
toisen tavaroita ja levitelläkseen semmoista, josta kunnia kui-
tenkin juoksi vain talolle ja Hermannille: — nostakoon kukin
koira oman häntänsä itse, jos on lorvissa kaarta ja karvan
viuhkaa! Pukkilalla oli nurpu nenässä ja harjalehti lotkolla,
kun nyt kaikkien kukonhyppyjen ja harakanharppojen jälkeen
oli konjakki ilman enempiä menuetin menoja ja kannusten
kaarestuksia kaadettava kuin mikäkin kaljanlaimiska puutuopin
pohjilta kiiruulla veteen: nuhju kukoksikin, joka kiipee kanan
höyhenille kuin kissa kurruun sänkyolkien lämpimille, jarääpys
ankaksikin, joka rääpii lammikkoon siiventyngänkään räpyt-
telemättä!
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Siinä nyt jo olivatkin Härkäniemi vieressä ja Eenokki toi-
sella puolella todelta tungeksimassa pöydän edessä, Lahden-
peräkin tuhimassa selän takana, niin että mistään julkisem-
mista liikkumisista ja kyynärpään kuljetuksista ei enää ollut
kysymyskään, hyvä niinkin ja lykyn kauppaa, kun sai kun-
nialla kirvotetuksi karahvin kädestään, konjakin takaisin pöy-
dälle ja pujottelemalla pelastetuksi itsensä ehein napein ja
lasinsa täyslaitaisena rykelmästä ja oinaspässien tuuppimilta
juomaruuhen parraspuilla! Tulivatkin janoisiksi samalla haavaa
kaikki ja puoli salia! napisi hän ja oli nurisevaa Israelin lasta
vielä väljillekin päästyänsä ja holhottuaan lasia kädessään niin
onnella, ettei pisaraakaan sentään hulahtanut hukkaan reuno-

jen läikkymiltä, niin taitotarkasti ja tasalleen kuin lasi olikin
laitojen mahtumaa myöten maljattu jaloksi! Niin ruokoton
minä en sentään ole ja kelvoton Sakari nuottasaaliin jaossa,
että minä piispankeräjilläkään jaPappilan kalaaseissa rovastien-
kaan kilvoilla ja pastoripoikien tunkemilla palaisin totipöydän
kilinöiltä ja korkkien kirvoittamilta tyhjä sarkka kourassani
ja puoltäytistä lasia kädessäni roikotellen niinkuin kissa kintaan-
raatoa käpälissään siitä kolosta, josta hiiri oli jo ennen loikkaa
livaissut pakoon! Pukkila miehistikin itseänsä, kun nyt taas

oli vapaillansa ja väylillä, ja mitään moitteen sijaa ei nyt enää
ollutkaan uljaassa miehessä, kun hän täysi lasi kohollansa julki-
sesti piirteli salin keskitse laattian vapailla vakaata kulkua perä-
sohvan arvopaikkaa kohden, nyt kahden syllän mitaltansa
mahtavana vartoomassa, kuka ensimmäisenä saapui vähämie-
histä maljallisena nahkavan nojoille koko salin katseltavaksi
muun kolmen seinäpiirin laveudelta!

On komeata, kun kuka liikkuu, niin että kestää katsele-
misen, jakunniaksi koko pitäjälle, kun arvokkaat ovat arvok-
kaita: mitäs salkoviiristä hääportilla, ellei vartta nostamaan ja



54

lippua leiskuttamaan, ja mitäs isosta vieraasta pitosalissa, ellei
ole naamassa nostettavaa, kun on nenää kannettava pystyssä, ja
selässä suoristuvaa, kun on arvoksi talolle juhlallinen mies laat-
tialla! Ei lehmäkään karjapolulla nuhjustele, kun kello kalkah-
telee kaulassa ja sarvikreivinna uljaana astelee etummaisena
salosalia takakannoillaan kolmenkymmenen kihnukintun häntä-
heiluinen liuta, eikä hämmentele permantopalkeilkkaan mies,
joka palaa Pukkilan Pihlmannina totipöydästä ja Pukkilan
Pihlmannin toimituksilta totipöydän edessä ja nyt kävelee laat-
tialla täysi lasi kädessä kaikkien silmien edessä peräsohvaa koh-
den tietäen, että häntä katsellaan salissa, ja että, kun hän on
istunut ja on sohvalla ja nojaa selkäänsä nahkakarmiin, niin
ymmärretään ympärillä niinkuin merkiltä, että nyt ovat isoset
ja pitäjän ensimmäiset jo käyneet ottamassa omansa, ja vuoro

salissa nyt ksekulkkin muullakin ilman erotusta ja rangin
kursastelua kävellä hakemaan itsekin lasi itsellensä käteen.

Eivätpäs lähteneet liikkeelle ennenkuin minä istuin! hyvitti
hän sydäntänsä, kun istui paikallansa ja sohvalta kuin korkeam-
maltakin paikalta katseli ympärillensä, kuinka ikäänkuin yhtei-
sestä sopimuksesta, eri kulmilla salia samanaikaisesti alkoi vissi
häärinä ja lähtemisen valmistus ja hälinä: Engström oven-
pielessä, jahti-Engström toisella puolella tampuurin ovea, kun
toisella puolella istuu uunin nurkassa Krookla, lykkää toimittaa
lakkia kädestänsä tuolin jalan nojoon laattialle, Nordblom vie-
ressä, kala-Nordblom oijentelee jalkovarsiaan ja koettelee, koska
tässä kohta saa kävelläkin, liikkuvatkos jäsenet vielä, pitkästä
istumisesta kangistuneet, Haukisten Hannu, huuditon, jo
meriseinältä saapasmarssissa puolilaattiassa päin sinne, josta
todin haju lemuu sieraimiin: nielemistä ollutkin pojalla ja
perintötalon isännällä, ja kurkun omenan imemistä kuiviltansa,
kun on saanut sopivaisuuden vuoksi ja vanhempien miesten
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joukossa istua turhan puolen päivän mitan tuolin nokassa
siivona ja raittiina pärskäyksen päästämättäkään ja olan har-
tiata levittämättä, vaikka sentään ovat talet ja tavarat kotona!
entäs Sjölund, kapteeni, vaikka pikkanen ja ilman taloa, mihin-
käs ollaan menossa, vaikka säädyllisesti ja sivuluovilta, tarkasti
poikkimattoa noudattaen ja paljaspaikkoja ja mattojen välejä
permannolla ihmismäisesti vältellen vaikka visusti ja taito-
hiivissä vaivihkaa sinne, minne toisetkin kävelevät ja mistä saa
totilasin käteensä julkisesti, kun vartoo ja passaa aikansa:
Knuutti sinä Markkujen marssissa! Kas vaan, liikkeellä koko
sali, kun minä olen päässyt paikalleni ja tuonut lasini pöydästä!
hyrähteli Pukkilan hyvä mieli, kunnes sai niellä harmista ja
närkästyä: Jannekin, Janne Pihlman on nenätön ja lähtee liik-
keelle ennen Evaldia: miksei Evald nyt sitäkään taas äkännyt,
että olisi vartonut vuoronsa ja lykännyt edelle!

Totipöydän edustoilla alkoikin olla tiheätä. Härkäniemi,
niinkuin tiedämme, ja Karjamaa ja Lahdenperä olivat siellä jo
paikalla ja sohrimassa Pukkilankin aikana, ja tiellä ja kiusana,
niin ettei saanut se, joka osasi ja jolla olisi ollut lievettä kauhta-
nassa, kunnialla ja ylösrakennuksella valmistaa lasiansa lop-
puun saakka sillä liikkumisen tilalla ja kyynäspään kuljetta-
misen avaruudella, joka kukollekin on tarpeen purston levittä-
mistä varten tunkion harjalla virttä kiekaistaessa, vaan joutui
juuri paraassa kohdassa ja kukkelikuussa nielemään nuotit
kurkkuunsa ja potkimaan patikoilleen, hätiköimään, niinkuin
kuppari sarvensa pussiin ennen saunaa, ja pappi saarnansa

amenen pottuun ennenkuin lakia vielä on häritctty enempää
kuin nyrkin näyttämältä ja evankeliumista huilutettu alku-
luirutustakaan!

Olihan Pukkila toki itse vielä kerjennyt kirvoittamaan sor-
tuuttivartensa ja korjatun lasinsa joltisellakin arvolla ja säily-
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tetyllä seljanryhdillä rykelmästä, mutta nyt, kun hänen kävel-
tyään ja peräsohvalle päästyään, kattia avoimiltaan oli hänen
jälkeensä vapaana salissa itsekullekin asteltavaksi, ja jokaisella
edessään permantoa lakeakaan vain mitattavana se matkan väli,
mikä omilta istuttavilta oli todeille ja pöytään ja kiliseviä
kohden, niin nyt alkoi liikkumisen häärinää ja lähtemisen
kähminää vähän joka puolella ja eri nurkissa salia, meri-
akkunain puolilta niinkuin maa-akkunain ääriltäkin, oviseinän
vieriltä niinkuin peräseinän kulmiltakin, ja tromppuparia vilah-
teli kohta avaroilla honkavan kattian, ja anturan tasaista silah-
teli notkumilla leistavain lankkujen ja pehmovilla mattojen
sarkain, kun miestä nyt asteli saapastrampissa ja poikaa polki
sääripuhdissa eri suunnilta, vaikka määränpää samana suoraan
päin sinne, jonne nenän torkottamilta oli lyhyin matka
rohkealla laseille! Niinkuin kompassintaulussa kaikki piirut ja
sträkin viirut reunojen hajustoilta nuolivat suorimmasti keski-
pilkun mustaan sydämeen, tai niinkuin kesyksi totutettu

lammasparvi koko kidunaitauksen avaroilta kumajuoksussa
karaa ja tiimeltää saman veräjän avaamille, kun on tuttu kut-
suja puokinpuiden takana ja leivänpala rukiisiltaan luvassa
jokaiseen turpaan, samaten oli nyt jalkeilla ja liikkumassa seinä-
vierten joutilailta kehiltä koko mahtava sali ja kattiata polke-
massa neljältä haaralta samaan maaliin yhteinen tunkeva meno

ja astuvain miesten tukeva töminä kun joukolla painoi janoista
tulijaa toistensa takana hartiaväellä väljien tyhjyviltä tihuvien
ahtimiin tienoilla tavotellun, kutsuvan pöydän, laseilla kuor-
matun ja jalojansa välkkyvän.

Niinkauan sentään kuin hääri nykyinen kolmikko pöydän
edessä, keskellä Härkäniemi hartiakyynärineen ja kummallakin
sivulla, toisella Eenokki kapeampana mutta Karjamaana, ja
toisena olkapäänaapurina tiiviiltä vieressä Lahdenperän lauta-
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miesryhä, ei tulijoilla, saapuiko heitä sakeamminkin, kuiten-
kaan ollut ensi kiireeseen muuta tekemistä selkäseinän takana
kuin kurkistella vuoroa itsellensä olkapäitten ylitse, jos oli
kurkku riittävän pitkä, ja katsella, jäikö karahvien pohjille
vielä heidänkin osallensa kimiskaa, kun miehet ensin olivat
kaataneet. Eenokilla, vaikka hän omasta puolestansa olikin
tarkka mies ja piti turhaa käyttämistä ja kuluttamisen syntiä
yhdentoistakymmenen käskyn rikkomisena silloin, kun oltiin
Karjamaassa ja hänen oma tavaransa kulu*iassa, ei Akstalossa
ja toisen karahvia pidellessä ollut mitään järjellistä syytä pitää
silmävahtia visuna karahvin sisuksiin käsin, paljokos se tyh-
jeni, vaan päin vastoin valppaina oman lasin reunoja kohden,
että ne tulivat kitasilleen: itseäni varten minä rommia lasiin
kaadan, ja rommi on Hermannin tavaraa! rohkaisi hän itsensä
järkiin, kun luonto sittenkin pyrki visuttamaan ja käsi väki-
pakosta tahtoi jättää kaatamisen kesken. Pisaralleen sen, minkä
laidat vetivät Eenokki kaasikin lasiinsa: sen minkä kylässä saa

ja talossa annetaan, se on vieraan omaa jakotoreppuun korjat-
tua! tuumi hän, Krooklan Mikkelin äidin orpana isän puolelta,
ja vahvisti vakuutteli ilman rohkaisemisiakin sitkeätä itseänsä:
ei omaa tavaraa silloin kuluta, kun toisen rommia juo! —

Selvä valhe pääsisi kieleltä, jos sanoisi sitäkään, että Lahden-
peräkään Härkäniemen toisella puolella mainittavammasti olisi
säästellyt ja säälitellyt Alastalon karahvin rommiaineita, kun
viimein kaikkien sokerinsekottelemisten ja muitten ajankulun-
toimitusten ja turhanmenojen jälkeen viimeinkin tuli tosi ja
hänenkin vuoronsa, ja Eenokin laskelmilta hän oli saanut

kurottaa Härkäniemen ohitse, ja nostaa pöydältä käteensä
Krooklan ja Karjamaan jo hiemasesti keventämän vaikka
vaakavuudeltaan silti yhä vielä ja käden varassa heiluteltuna
aika turvallisen helkkupapan ja pulppuvaarin. Ei, kyllä sitä
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siekailematta kallistettiin — ei Lahdenperällä ollut tapanakaan
ja säädyntahtina muulloin kursastella kuin käskettäessä ja
seläntaputuksin vierestä tyrkytellessä, jolloin saaminen oli
vissi muutoinkin ja tiesi noukkivansa osansa ilman kilpaa! —

rohkeasti karahvia nyt kallisteltiin, kun se kerta oli kädessä ja
pulputteli ja rommi juoksi omaan lasiin. Lahdenperä piti rom-

mista paremmin kuin konjakista: jo värikin on poikaa! ajat-
teli hän, kun veden karva lasissa tummeni ja kirkas sakeni
punaiseksi. Talonpojan suuiho ei ole fröökinän huulihipiätä,
vaan täysi-miehen nahkaparkkia, ja sen aineen, joka prykätään
sitä leikkaamaan, pitää karvastella väkevältä jo lasissakin
ennenkuin suussa! säesti Lahdenperä työtänsä, kun mielevil-
tään katseli, kuinka kaatelemilta lusikanvarren hopeakimmel
lasin sisuksissa vähitellen vaihtui leppovammilta punan liekuilta
mustanpuhuvaan uhkapaloon: tuimii se kitalaessa, koska mais-
tuu jo silmänkärkeenkin! ennusteli hän, profeteerasi, ja oli
harras mies seurakunnassa ja lusikkaa liikuttelemassa.

Kolmas rintamassa pöydän edessä, Härkäniemi oli kuiten-
kin paras ja ravitsevin katseltava, kun oli aikaa kulutettavana
ja kytättävä vuoroa itselleen selän takana vartoessa. Malakias
ja kiiru eivät olleet luodut samana päivänä jakaikkein vähim-
män oli mielevän miehen hätiköitävä totipöydän edessä ja
totia itsellensä valmistellessa. Kas Eevastiinaa vaan! sokerikin
paloteltu oikein pitokappaleiksi ja pideltävän kokoisiksi! tun-

nusti hän ja otti ajan itsellensä lähimpään ajatukseen, kun
katseli ennen noukkimista mahtavia muhkurakuhmuja astian
pinoilla, yhä vieläkin kumpuroilla, vaikka kukkuroita jo oli
käytykin lonsottelemassa ja Pukkilakin jo maustanut totinsa!
Varistelee niitä jakierittelee veteen muutaman möhjäleen, niin
urakkaa on Hermanninkin konjakilla ennenkuin makea on
purtu siihen kirpiin, että eine kiemasee ehtaalta ikenissä! arveli
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hän sen ajanraon täytteeksi, kun veti venytteli sokeriastian
varjosta lähimpää lasia eteensä. Merkillistä: Siviäkin, taito-
flikka aina ja järjestyksen ihminen, lykännyt lasin niin, että
sitä saa hakea: missäs harakan ajatukset ovat lentäneet! ker-
kesi hän vielä pienen harmittelunkin, ennenkuin juuri jo hypis-
tellessään sokeria (neljä kappaletta riittää mainiosti näitä Eevas-
tiinan paloittelemia! oli hän jo perillä ja selvillä toimituksen
tästäkin puolesta) juuri siis jo varistamaisillaan astian reunan
ylitse palasia veden likoon äkkäsi hän ja pääsi parahiksi sentään

kirouksen pihaus suusta ennenkuin vahinko vielä oli tapah-
tunut! Katsos pakanaa, etten julmemmin sano, kun olin
sekottamaisillani itselleni todin täyteen vesilasiin! huoahti hän
viime tingan räpäyksessä pelastettuna miehenä ja sysäsi ensi
hämäyksessä vesikitaisen lasin niin loitolle luotansa kuin tar-

jottimella oli tilaa ja hänellä kädenvarren mittaa.
Noinkos pahasti Siviä ja tyttöparka sentään jo on piessä,

että on pulputellut lasin vettä kukullensa, kun silmät ovat

karanneet muilla matkoilla! koetti Härkäniemi selitellä itsel-
lensä selittämätöntä seikkaa ja tunsi surkua sydämessään, kun
katseli järkipuuttokisia ylivesinensä muiden säällisten toti-
lasien riveissä. Ja minun osakseni juuri olisi liko tullut! kiersi
vieläkin sydäntä ältö ja vahingon täpäryys. Kuinkas liekkui-
kaan väri väkevänä Pukkilan lasissa äsken, väkevänä niin, että
kade kurkkua piteli, kun oli katseltava vierestä, ja minä
olisin kantanut veden kalpeata kourassani sohvalle palatessa!
Härkäniemi työnteli vikapääksia vielä loitommille prikalla
visusti muiden lasien taakse rivien toiselle puolelle: ettei
kukaan muukaan saisi käsiinsä. Pukkila! pysyi kuitenkin
ajatuksissa kuin tikkuna: Pukkilan lasi kukhteli kultaisena,
liika keltaisena! eikös sitä kohta alussa jo silmäänpistämältä
ja ajattelemattansakin epäillyt: sekottamatontakos konjakkia
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turkasella silkaltansa lasissa? Voi keritsemätöntä koiraa ja
ketun kuonopäätä: kaatanut veden kimiskan omastansa toi-
seen hulikkoon, ja lykännyt, päiväämätön, myrkyn ja värjää-
mättömän vesimixtuuran vasiten minun varaltani minua varten

valmiiksi sokeriastian varjoon partaitten viereen minun otetta-

vakseni! Härkäniemen muijasi tuntoa niin, että raitista lasia siir-
rettiin vielä kolmas kerta, pois silmistäkin kiusaamasta, nostet-

tiin lasirivien takaa ja huolellisesti taitse seisomaan äärimmäisenä
reunalla, viimeisille tarjottimen sivuvierien nipukoille ja häntä-
häpeille! Ottakoon hörpän sieltä, kuka ottaa, vaikka Pukkilan
oma Evald, mutta minä en kärsi katsella kirkossa alamaista ja
semmoista huuditonta, joka istuu ymmärtämättömänä ja taka-
puoli penkin laudassa silloin kun isosemmat ja vallat ovat tur-

halla vaellolk kongilla penkin paikkaa itselleen täydessä kirkossa
katsellen, enkä minä totipidoissakaan konjakkikarahviakaan
ehdoin tahdoin ja karsastelematta semmoisen ruokottoman lasin
ylitse kuljeta, jolla on julkeutta seisoa vesikyltäisenä pöydässä
ja itseänsä täynnä hylkykstissa tarilla silloin kun jalompaa on

vuotamassa jakonjakki kurkistelemassa karahvin kurkun suulla,
missäs on nöyriltänsä kitaa varalta vartoomassa viljan armoja
ja kellan kullan pulputusta!

Evald! hymähti Härkäniemi vielä, kun jo oli valinnut
lähimpää oman lasinsa puolitäytisistä ja siirtänyt lähemmäksi,
että sopi mukavasti varistella sokeria astian syrjiltä veteen.

Jollen minä huonosti ymmärrä, niin kyllä Siviä on laskenut,
montako lasia täällä tarvitaan pöydässä, ja viimeiselle jää vis-
sisti käteen Pukkilan pryki tuolta kulmalta, johon minä sen

siirsin! heräsi askarrellessa vahingonilonkin pikku-piru lysteil-
lensä mielessä. Evald varmasti saa hörppiä isän vesiklutut
poskiinsa, ennenkuin väkevän tippaakaan mahtuu valeltavaksi
lasiin! hyvitti hän sydäntänsä: se nenä pojalla sentään on,



61

että nuorimpana jättää itsensä loppupäähän ja Janne kyllä
katsoo aikanansa eteensä!

Härkäniemi oli nyt siistinyt sydänporstuansa siivoon ja
mielen kuistit lakaistuiksi tässä asiassa, niin että nyt, kun soke-
rikin jo oli lasissa ja sekotettu ja makea sulamassa veteen, mies
tyveniltänsä ja aivoitukset otollisina sai hengen levossa ja har-
tiain leveydeltä uskolla ja hartaudella suorittaa sen teon ja
vakavan toimituksen, joka vielä oli jäljellä ja laiston antamat-

tomana edessä, ennenkuin palasi istumaan paikallensa takaisin
sohvalla ja taas oli puolen tiiman mitaksi tyydytetty lapsi
Israelissa ja napisematon luontokappale muun seurakunnan
keskellä. Konjakkikarahvi olikin nyt vuoroltansa hänen kädes-
sänsä, ja hänkin puolestaan tunnollisena miehenä ja kunnioi-
tukseen velkapäänä, kohotteli hänkin, ennenkuin enempiin
tuttavallisuuksiin rupesi ja kaatamisen kallistelut alkoi, jaloa
astiata siunattuine sisältöineen akkunaa ja päivänvaloa vas-

taan, jotta silmäkin sai tarkastamisen arvonannolla osoittaa
tarpeellista alamaisuutta «ja tunnustusta sille, jonka suu aika-
nansa oli maistamalla todistava hyväksi. Korkeita herroja kat-
sotaan silmään ja säädyllisesti kasvotauluun, ennenkuin praak-
kiin rohjetaan ja kuulumiset kysytään! ajatteli hän. Minun
kourassani sinä nyt hilkut ja Alastalon salissa ja kohta minun
ksissanikin ja Härkäniemen huuliparran ryyppimillä, vaikka
saattaisit keikkua riikin saleissakin herrasilla ja kreivien kilis-
tämillä ja kastella paroonien viiksikarvoja patruunain pidoissa,
kunhan olisi joku muu kuin Alastalon Herman hellittänyt
sinusta ranskan markkaa ja heittänyt kultakolikkoa kierimään
tiskille! harkitsi hän hyvillänsä vaikka surunhaikian muodossa,
ja hiveli mieltä ennenkuin suuta. Itseänsä saattaisi kadehtia,
jos olisi sydäntä ja kiitollisuutta ihmisessä! Mitäs olimme
mekään poikina, Herman ja minä, muuta kuin muutkaan
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vilistelevät kinttuviikarit ja mukulanaskalit kylän tanhuoilla,
nenänalusta märkänä, jos oli talvi, ja sääret nappuloina, jos
oli suvi, ja nyt istumme tukevina ja tykyreinä saleissamme,
joissa seisovat seinävierillä nahkaselkäsohvat ja mahongin-
karvaisiksi petsatut tuolit, kallistelemme viinankarvaan sijasta
kylmiltänsä kalpean putelin suulta kurkkuihimme pärjättyinä
miehinä konjakinkultaa tulisiltaan laseista ja sokeriveden läm-
pimältä ja puhelemme isosina isoväkisesti parkeista ja pant-

terien kurottamisista kaarillensa niinkuin pienemmät ja tiinun-
tekijät vähäisiä kepuistansa ja kuron uurtamisista: makkaratik-
kuja veistelimme ja nyt torkottelemme mastontoppeja pystyyn!

Oli sekä nöyryyden niskantaivutusta miehessä että tiedon
tiiveyttä itsestänsä, kun Härkäniemi nyt arvolla, niinkuin
paikkaan sopi, mutta pöyhistelemättä, niinkuin maku vaati,
kallisti karahvia ja vuodatti valmiiksi sekotettuun lasiin sitä
nestettä, jota ei tottuneempanakaan kunnioittamatta varistellut
luonnonväriseen vesiaineeseen. Kyllähän vesi kirkasta on, mutta

ei se suussa sinään ja silkaltansa paljolta maistu! arveli hän
viisaasti, kun tunnustuksella ja mielen ja esimaun hartaudella
katseli, kuinka ensimmäinen keltainen piraus kultaisiltansa
juoksi joukkoon ja veden väri viluiltansa paikalla vaihtui lie-
keille ja karkutulille: oppiva lapsi sinä olet ja kaksitoista-
vuotias temppelissä! kehui hän. Eihän Härkäniemi mikään
leilinkupu ollut ja sienenhoto märkää imemään, mutta lasinsa
hän sentään aina kaatoi täyteen, ja myöskin tyhjensi sen, koska
jumala kerta oli suun hänellekin nenän alle poikittain antanut

ja suuhun semmoisen kitalaen, joka maistoi hyvän. Mikä mies
minä olisin sylkemään luotani kovakuuroisesti sen, mikä ihmi-
selle on virkistyksen viljaksi annettu ja sydämen lohdutuk-
seksi suotu! arveli Makkias Afrodite Härkäniemi ja karaisi
horjuvaa ihmisluontoa: epäuskon ja kiittämättömyyden muo-
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dot ovat monet, ja eräs niitä, eikä lievimpiä niistä se, kun
ihminen asettaa järkensä jumalan lahjoja viisaammaksi ja hyl-
kii suustansa semmoista, joka maun ja vaikutuksen selvältä
todistukselta kuitenkin on väkeväksi väetty purraksensa syn-
tisen miessuunkin armon tiedoille, ja nesteeksi luotu ihmi-
sen kurkussa tulisena kulistakseen! Uskolla sonnustettuna ja
vakaaksi vahvistettuna miehenä suorittikin Härkäniemi nyt
työnsä vakuutuksella loppuun pöydän edessä, kaasi lasinsa niin
laidoillensa kuin säällisesti sopi ilman että ahneelta näytti,
mutta myöskin ilman tarpeetonta vajaa reunoilla: sen kunnian
ja arvonosoituksen on vieras sentään talollekin ja talon aineille
velkaa, ettei kävele tarjopöydältä paikallensa puollasillista
kädessänsä hulkutellen!

Tämän jälkeen kun lasi nyt oli täynnä, toimitus tehty ja
karahvi paikallaan, ei enää enempiä arvelemisia tarvittukaan
pöydän edessä: Härkäniemi alkoi kirvoitella hartioitansa jou-
kosta ja sopukaupalk valmistella itsellensä ja lasillensa tietä
pöydän lähistöiltä väljemmille. Raon hän avoikin ja teki väy-
lää tungokseen, niin että lasi tuli pärjätyksi ja hän itsekin
jälestä, ja kävelivät leveämpänsä vanavedessä Lahdenperä ja
Eenokkikin, lasit kunnialla ja pelastettuina heilläkin kouris-
sansa, kattian vapaille niiltä tunkemilta, joilla pöydän hajuille
nyt survoi itseänsä kyynäspäävoimalk ja vuoron oikeudella
kolmen tyydytetyn ja totimuonansa korjanneen sijasta viisi
miekkosempaa miestä mahtavimpiensa jättämille tiloille: sai-
vathan ne ruuman, kun sovinnossa häärivät, eivätkä Härkä-
niemen hartiat enää olleet pöytää pimittämässä. Surku kui-
tenkin sitä sikeätä liutaa, jolla vielä oli vuoronosana vain selän
takana seisominen ja oman kurkun omenan nieleminen kui-
vakseltaan, sillä aikaa kuin lemut hulisivat ilmassa, ja onnel-
lisemmilla jo olivat todinhajut omissa sieraimissa! »Kyllä siellä
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vielä lasin heläävää on Siviän prikalla ja veden kiehuvaa Eevas-
tiinan kannussa teidänkin varaltanne!» lohduttelikin Härkä-
niemi hyviltänsä ja sydämen suomilta takarivin miehiä, ennen-
kuin lähti laattialla kävelemään sohvalle käsin omaa paikkaansa
kohden lasinensa ja läikkyvinensä. »Ja Alastalon karahveissa
riittää kyllä kallisteltavaa, niinkuin tunnetaan ja niinkuin
kokee se, joka kaataa!» rohkaisi hän vielä joukkoa ennenkuin
liikkeelle lähti tositeolla ja keikutteli kattian poikitse. »Sinä
olit valmistanut lasin jo Evaldinkin varalta pöytään ja minä
siirsin sen puolemmas syrjään, ettei kukaan muu ota ennen
kalpeata pöydältä ennenkuin hän sen saa!» sanoi hän sivautti
ohimennessään Pukkilallekin ja torkotti väkevänkarvaista
lasiansa ikäänkuin toisen katseltavaksi, vai kilistämisen tar-

koituksissako hän vain sitä haritti Pukkilan silmien edessä?



Kahdestoista luku.

Välipalanen,
jossa ajatellaan omia ja valmistaudutaan enempiin sillä aikaa

kun odotellaan ja verissä on hieman humausta.

Olihan siinä nyhimistä ja pientä tunkemisen kahinaa,
vaivihkaista hivuttelemista ja rohkeampaakin keinottelemista,
kyynäspään viljelemistä sopukaupalk ja muutakin toimelli-
suuden taitavuutta, ennenkuin itsekukin salissa oli vuoroltansa,
ja mieluummin naapurin edellä kuin hänen jälestänsä, Jordanin
rieskoilla ja totipöydän askareilla. Sanovat, ettei ihmisluonto-
kappale ole uskollinen elukka, mutta se, joka semmoista puhuu,
ei ole ollut vieressä näkemässä ja mahkkoivun juurella kevät-
aholla omin silmin katsomassa tuoretta ihmislasta viattomiin
kasvoihin sen hetken vuoronipukalk, jolloin pulkan puukär-
keen tuohikyljen hikoomilta on muodostunut makeankarpalo
väriseviltään varisemaan, ja jolloin juuri on helmen heltiämillä
odottavan nuoltavaksi ja kielen vesille tipahtamillaan sen var-
rotun pisaran heru, jonka taivaallista virkistystä ahne silmä
jo on haluin niellyt neuknkärjen hienoisen hitaasti kasvaessa
kihoomilkan papuherneen paisukokoon asti; eikä ole semmois-
ten tyhjien jaarittaja myöskään ollut näkemässä harrasta mies-
silmää vakavaan valkuaiseen, silloin kun on joukkoa totisessa
toimessa ja höröpartaa, niinkuin kuhivaa kimakishörrää tihu-
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viitaan pesäaukon olkisuulla, hurskaassa häärinässä kurotta-
milla laitavan pöydän, jolla seisoo lasia odottamassa samat

tusinaluvut, kun on ympärillä vielä janonvuorolk ja lesken-
jonossa kastumatonta miespartaa tuhrimassa, ja lasinkiliviin
tavaraa varalta karahvimitoilta niin väkevää ja rutonkarvasta,
että enkeli vahdiltansa paratiisin portilta saattaisi kadesilmin
katsella ja kitamujuin napista, ettei hänkin ole lähipaikoilla
ja saamisen odotuksilla, ja että luomisen perintöjaossa vain
Aatameille ja miessukuisille on suuihoon annettu tieto ja tun-

nonkhja maistamaan, mikä maailmassa puree parhaalta kieleen!
Saihan sentään vuorokaupalk ja vartomisen uskollisuuden jäl-
keen vihdoin kärsivällisyydenpalkaksi kukin lasinsa, niinkuin
Jaakoppikin muinen Raakelinsa viimein, ja tyydytettyä miestä
irkeni pitkin aikaa ja yksi kerraltansa rykelmän kerästä pöy-
dän tunkemilla väljemmille ja kattian vapaille, korjattu saalis
kouransojoilla ja maljattu leimuliemi kitojensa läikkymillä
ylpeästi koholla! Saapasti sitä rohkaistuna miehenä ja sielu
sonnustettuna kattian julkisilla nöyrempiverinenkin ja koto-
verkatakkinen mies, kun oli herrasta kannettavana lasissa ja
lohdutus tiedossa poskeen, kun oli paikallansa ja turvissa tuo-

lillansa! Tyytyväistä nenännykää roikkuikin pian eri äärillä
salin seinävieriä piiriltä mykässä hartaudessa ja tuuman tark-
kuudella mitattavan matkan korkeudella sitä juhlallista rivi-
kehää ylempänä, jonka muodostivat, mies mieheltä jokaisen
vähitellen palattua pöydän häärinöiltä takaisin vartoovalle
paikallensa ja tuolien vakaille, kitatäydet lasit väkevässä väri-
karvassaan ympäri salia karvaranteisten mieskäsien kohoilla ja
kyynäspäiden tanatessa polvien varaan.

Lemahtelihan sieraimiin lupaavasti läheinen ja hengenvetoon
tuntuva katkuntuima ja hajuntuikea höystetystä maljalasista
ja ahmihan sitä itseensä otolliseksi esimauksi, mutta kankeata
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oli kuitenkin odotus, niinkuin alkuunpääseminen aina, ja varto

ikävää, ennenkuin kaikki olivat saaneet lasinsa, jokainen kävel-
lyt paikoillensa ja kopina laattialla loppumassa: Akstalokin
isäntänä käynyt ottamassa ja sekottamassa oman lasinsa. Näin
suuressa joukossa ja arvollisessa istumisessa piti olla sopiva
tavoilta ja säädyllinen alkamisen menoissa, eikä koko avarassa
salissa ja nelikertaisesti viidettäsyltäisen seinäkehän piirissä ollut
vielä ainoakaan kastanut huuliansa märkään, paitsi Krooklan
Mikkelsson, joka todinteolta palatessaan niinkuin muistamme
oli kattian poikitse kävellessään hörpäissyt lasistansa talteen
sen liian, joka muuten olisi hulahtanut ylitse ja hukkaan, hän-
kin oli sentään pidättänyt itsensä ja hallinnut halunsa, kun
oli päässyt istumaan ja muurin nurkkaan. Nyt siis vasta, kun
Akstalokin oli valmistanut lasinsa ja kattiapalkit lakanneet
narisemasta hänen allaan hänen palattuaan oman keinutuolinsa
kohdalle ja sovitettuaan itsensä istumaan sille Langholmaa viis-
toon vastapäätä takasohvan edustoilla, nyt vasta siis humahti
helpotus seurakunnassa ja lasien läikkymillä huojahti pieni
väväys kautta koko salin, niinkuin vaapasee kuusen latvassa
norkostorkkojen versotarha metsolinnun humahtaessa lennon
ilmoihin istumalevoilta.

Alastalo nostikin sillä merimiehen toimella, joka tietää,
että keulaa kääntäessä ja aluksen siepatessa tuulen poikaa pur-
jeen puhtiin uudelta laidalta, on sormen oltava nopean, ja

nuorat sivalla ja ajatuksen siekailukta löysättävät entisiltä
naakeleilta ja vielä pikemmin kiristettävät vetopiuviin äskei-
sen laiskan puolen paalupulkkiin. Alastalo nosti tällä meri-
miehen nenällä ja hajun tiedolla paikalla, kun oli saanut taka-
puoliset manttaalinsa ja kapteeniryntäänsä kunnolla ja sopu-
kaupan järjestelyillä sovitetuiksi keinutuolin käsivarsien jolle-
kin muulle ja kaidemmalle miehelle avariinkin, mutta hänen
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runtaiselleen ehkä ahtaankisiin puitteisiin ja rytiseviin huo-
miin, nosti istumisen otoille päästyään ja ähkäisemisen huo-
jennusta itselleen suomatta, kohotti terällä ja toimentutkai-
mella täyskitaisen lasinsa terävästi silmäinsä tasalle, noukki
ensimmäisenä ja tiiviin kunnioituksen tähtäimellä omiinsa
Langholman silmät, arvonosoitukseen tottuneet, siirsi siitä
isännän katseen sihdiltä peräsohvan puoleen Härkäniemen har-
taista alkaen miehestä mieheen silmävahvasta silmävahvaan
Lahdenperän tasakupiaita ja Pukkilan vilonvilkkuvia myöten
umpipilkkuihin asti Karjamaan Eenokin kasvoissa, lavensi kehoi-
tuksen kehän ympäri salia koko piirille jokaiselle rohkaisuksi,
vasemmille sivuille tasan sen minkä oikeanpuolisille istujillekin,
siirsi lasin parroillensa ja ryyppäsi yhteiseksi merkiksi ja jokai-
selle osviitaksi ensimmäisen kulauksen siemauksen täydeltä
suuhunsa. Oikeastaanhan hän olisi voinut jäädä seisomaankin
ja ennen istumista keinutuolin edestä kehotella juhlallisesti
ympärille ruumiin runtaa sopivasti käännellen ja lasi koholla
niskaa kumarrellen, niinkuin Pukkila, Pihlman, hänen sijas-
saan varmasti olisi tehnytkin, mutta hänen mielestään oli tana-

kampaa, ja kehotus vakuuttavampi istualta, ja sitäpaitsi saivat
muutkin istua rauhassa paikoillansa ja ilman turhia menoja ja
seisomisen kohausta levossa maistella ensimmäisen siemauksen
voimaa. »Parkkikivan terveydeksi!» sanoi hän siis vain pai-
kaltansa painavana miehenä ja ensimmäisen kulauksen virkis-
tämänä, ja ohjatakseen asioita myös hiukan jäljillekin taas,
sekä muistuttaakseen siitä, mitä varten oltiin koolla ja mitä
varten totikin oli kannettu saliin.

Isännän arvollista esimerkkiä ja silmäin käskyn kehoittele-
vaa rohkaisua oli tietysti noudatettu ja salissa harras hetki,
kun lasit verkaksiltaan kohosivat huulille ja juhlallinen hörppä
miesvakaisesti suoritettiin yhteisellä ponnella, vaikka senver-
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ran eriaikaisesti ja erilkisella perinpohjaisuudella, että Krookla
kakluunin muurin nurkassa kerkesi kallistamaan lasin huulil-
lensa ennen muita, Langholmankin edellä keinutuolilla ja
nopeammin kuin peräsohvalk Pukkilakaan, ja että, kun esi-
merkki oli vaikuttanut ja lasit koetuksessa koko kehältä seinä-
vieriä ja salin syrjä-ääriä myöten, niin viimeinenkin joukosta
oli taaskin Krookla, joka hellitti taksista ja löysäsi, toisten jo
tyydytettyinä miehinä pyyhkiessä huulikarvojansa, lasin par-
roiltansa, vaikka, tosi sanoen, hän ei silti sen enempää ollut
kerjennyt imemään itseensä kuin Huukainenkaan meriseinän
vierillä, joka nuorempana miehenä ja rohkeana ruppeuksissa oli
lyhyemmässäkin ajassa pitänyt rehellisesti puoliansa, ja jolla
myöskin oli siemauksen jäljiltä kourassa lasi puolityhjiltänsä
todistamassa kelpo työstä. Toiset kyllä olivat olleet mahta-
vampia, Langholma ei koskaankaan enempää kuin kostuttanut
huuliansa ja kallistellut seuranpidon vuoksi, niin että tuli kie-
roiltansa ja toisten koiruudeksi toimeen vaikka kokonaisen
ehtoopuolen ja puolen päivää yhdellä ainoalla lasin sekotuk-
sella ilman uutta täyttämistä, Alastalo itse oli myöskin varo-
vainen ennen nykyisiä tärkeitä toimituksia, Härkäniemi taas

oli kaikessa alkamisessa hidas, eikä Lahdenperäkään pitänyt
sopivana näin paremmassa seurassa ja isoväkisempiensä jou-
kossa kohta alussa ottaa täyden suun ryyppyä ja lautamiehen
osaa; Pukkilalla olivat hänelläkin omat syynsä olla kallis-
tamatta enempää kuin kvartin osan lasista tyhjäksi: sen ver-
ran löylyä vain, että veri kihasee, mutta ei sylje vielä! varoitti
hän itseänsä: tänäpänä tarvitaan järki elävänä kotona päässä,
kyllä, elävänä, pahustakin! mutta sihdeillänsä kulmain takana,
sihdeillänsä myöskin! arveli hän ja hillitsi kallistamista. Hyvin
siis kohtuullinen ja arvokas oli ympäri salia ensimmäinen kaato,
ja laseissa yleensä, Krooklan jaHuukaisten Hannun lasia lukuun-
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ottamatta, oikea keskipäiväisen ja asioiden ohessa tapahtuvan
maistamisen säädyllinen ja otollinen vajaa.

Hilpevyyttä sittenkin vuosi veriin paljaan toimituksenkin
nostamilta ja taisi kimiskastakin sentään karata pieni henkikin
tukkaan, aine kun kuitenkin oli ehtaa ja Alastalon parasta,
summa asiasta kumminkin oli, että virkistettyä silmää alkoi
kurkistella rohkeammasti kulmain alta salissa, ja yritteli joku
jo tanterille ja sanayskääkin naapurin korvaa varten näin pit-
kän roikkumisen jälkeen juhlallisissa ja oman mielen niele-
misissä tyhjiltänsä, niinkuin pitkän saarnan aikana kirkon-
penkissä. »Jokos teillä ovat ohrat riihessä?» kysyi siis ensim-
mäiseksi Lahdenperä Pukkilalta vieressänsä totuttaakseen taas

kielensä käyntiin ja täyttääkseen sen tyhjän välin, joka hänen
mielestään oli edessä, ennenkuin puhumisen alkuun päästiin
ja pakisemaan sopi ruveta. Tarpeetonhan tämä kysymys tässä
paikassa oikeastaan oli ja joutilaisuudessa sanottu sitä odot-
taessa, että muutakin juolahtaisi mieleen: mutta naapurin
jutuillehan rajanaapurin vieressä istuessa kieli juoksee itsel-
tänsä, ja onhan sitäpaitsi oltava ihmisissä höyli ja puheltava
sen kanssa, jonka vieressä istuu.

Se oli kuitenkin vain Lahdenperä ja lautamies, joka kah-
desta vierinaapurista nyt istui puheenhaluisena Pukkilan Pihl-
mannin vieressä, ja Pukkilalla muutakin mielessä ja kuumem-
pia jauhettavia kuin puhella tuulen vietäviä syljen tuomiin.
»Niin kaiketi-kaiketi!» sai siis Lahdenperä vain mielen
hajalta yksikantaisen vastauksen, kun silmät muuten paloivat
kekäleinä Alastaloa kohden keinutuolilla: mikäs sillä nyt mah-
taa olla meininkeissä, jokos nyt paperit lyödään pöytään, kun
ovat lasit pivossa kaikilla? Härkäniemikin pisteli äsken lykkäsi
myrkyn kieleltänsä, niinkuin olisivat yksissä peleissä kaikki, lui-
ruttelee vieläkin kureiltansa Lahdenperän takaa Evaldiin jasen-
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jälkeen minuun ikäänkuin en minä vähemmästä huomaisi: rai-
tis lasi pojalla onkin, jättänyt taaskin ja nuhjustellut Jannen
selän takana, kun en minä ole kyynärpäässä nyhimässä: tottu-

nut semmoiseksi Lundqvistin opetuksessa, kun aina laskee
tuvassa ja pöydän vieressä logaritmit Jannen jälestä ja pape-
reista! Jumaliste, jollen minä laita poikaa ensi talveksi navi-
gatsuunioppiin ja kaupungin kouluun, että oppii nenänsä edes
kuljettamaan itse edellensä sinne, minne on mentävä! noitui
hän jakipenöitsi. Samassa oli Pukkila jonopeakin japuhui Lang-
holmalle, jätti muut, kadotti silmistänsä, japuhui suoraan Lang-
holmalle, koska mieleen juoksi jakieli oli valmis, Langholmalle:
sitä oksaa omenavarkaissakin on hurjutettava, jolla on varisevaa
killumassa, ja se kuusi kytällä sihtiin siepattava,, jonka latvassa
teeri kykkii!

»Kapteeni, perhana!» sanoi hän ja loikkasi pystyyn sohvalta
kuin neulan pistämä, vilahti kuin vieterin viskaamana loikase-
malta Langholman eteen: puuro padasta kiehuviltaan vatiin
ja kuumiltaan pöytään, ja sana hammastarhasta poikiviltaan
partaan ja potkaseviltaan naapurin nuunaan! »Kapteeni!» hoki
hän Langholman edessä tasatöppösillä tanssien ja kiiru purkuen
suusta sananpuuskumilk: jäniksellä on neljä pussikkaa aliansa,
kun pupu loikasee ja maanketo jää, mutta ihmisellä ja hyvällä
ajatuksella vain vaivainen sana kerraltansa, kun olisi koko
saarna hönkäistävä saman henkäyksen menolla evankeliumin
aluilta amenen loppuun! »Kapteeni!» huohotti hän ja puuskui,
kun ei samalla haavaa enempää mahtunut suusta ja puhe-
lävestä! »Aisat?» kysyi hän, »veistetäänkös aisat ennen talossa,
ennenkuin on varsaa aisoihin tallissa: aisat? kysyn, ja karsina
hirnaton! sanon!» Pukkila teiskasi permannolla ja livautti
peukaloa keskisormen kukasemalta Langholman silmäin editse
koko salille: saivat kuulla ja katsella, että vielä oli viete-
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riä Pukkilan polvinivelissä ja viserrystä muussakin miehessä.
»Parkki!» sanoi hän, »kapteeni!» sanoi hän, jakäänteli itseänsä,
että kuulivat ympärillä, Akstalokin, jos halutti: lasista kou-
rassakin siemaistu se kimiskanverta, että sai olla rohkea kään-
tymillä partaitten hulkkimatta! »Ei tyhjillä aisapareilla maan-

tietä ajeta, eikä parkkia haminoihin seilata ilman kapteenin
papereja!» sanoi hän ja veti solmun kireille ajatuksen lenkkiin.
»Kukas meistä on käynyt koulut ja saanut sigillin eksaamiinsa?»
kysyi hän, ja nyt olivat polvet sen verran koukussa, että sopi
silmäntikulta silmäntikkuun katsoa ilman niskankyyristelyjä
Langholmaa kasvotauluun. »Kukas?» kysyi hän ja kuljetti
silmiensä tappuraa niin likeltä Langholman kulmakarvoja kuin
tupakkamies tikkunsa sytytintä piipunpesän kärähteleviä suu-

haituvia. »Kukas!» kysyi hän uuden teräisemmän kerran,
ikäänkuin syypää tässä olisi ollut Langholma, ja hän lävis-
tettävä mies.

Viatonhan Langholma kuitenkin oli, karitsainen tässä asiassa,
ja mies vieraisilla toisen salissa ja keinutuolilla istumassa, sitä-
paitsi jokaisen tuuman varressansa ja itsessänsä omaksensa tie-
tävä mies, ja myöskin Pukkilan poukot, niin polvikieppaukset
kuin muutkin ajatuksen kiekaukset ja kukon kurkotukset sisä-
luvulta yhtä hyvin kuin ulkoläksyltä tunteva, Langholma
keinutuolilla siis ei häälähtänytkään, ei silmän lautaa edes
läpäyttänyt tuuman matkalla toisen valkuaisista: mitäs kotka-
kaan sopuaikanaan ja kylläsvatsaisiltaan muuta tekee räpyt-
telijälle nokkansa edessä, kuin katsoo käyräluun matkalta
teräviltään ja vahtaa, ettei lennä roskuaisena silmänruskuai-
siin se, joka kirkuu parkana ilmassa pesän syötyjä tyhjiä!
Eihän kynnen alle painetulle enää vihoitella, ja ymmärsi sen

järkisydämellä, että Pukkilalla karvasteli kurkussa, kun nyt
siis kuitenkin ja vastaansätkyttelemisistä huolimatta näytti
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olevan tosi edessä ja se kiiskinen ajatukseksi nieltävä ruotoi-
nensa, että Alastalo siis sittenkin oli saava itsellensä parkin
toimeen ennen muita ja parempia jaPukkilaa pitäjässä! »Mitäs
sinä sitä nyt jo suret, kuka kapteeniksi saadaan, kun vielä köli-
puukin kasvaa metsässä!» rauhoitteli hän siis ja laski pilaksi:
»kylvätessä kylvön murheet, ja niiton aikana vasta niiton-
aikaiset!» sanoi hän ja oli viisasta ja Langholmaa ja se niemen
niko, joka on tottunut siihen, että kallio pitää harmaan paik-
kansa, vaikka meri lipotteleekin vesiänsä kyljillä, sylkeekin
vaikka, jos sylkemään ruvetaan!

Tunsi Pukkilakin huulipartansa maussa, että tässä hätiköi,
jos enemmän puhuu. Petter hän oli, pahustakin Petter vaan
Eframin rinnoilla, Langholman Eframin, silloin jo, kun vielä
kävi kymmenettä ja Efram jo oli iso poika ja viidentoista ja
rippikoulussa, ja sitä viittä vuotta, joka silloin jo oli väliä,
ei elämänijässänsä saa kiinni, ei pelkoakaan: pikemmin jää kuin
sivuuttaa, kun toisena on Langholma, Langholman Efram, joka
vanhan Langholman jälkeen on itse Langholma ja tietää itsensä
Langholman Eframiksi! Petteriksi hän tunsi itsensä nytkin
taas Eframin edessä, samaksi Petteriksi, jonka pää kymmen-
vuotiaana ei vielä yltänyt viisitoistavuotiaan olkapään tasalle,
vaikka nyt jo ja neljänkymmenen ajast'ajan perästä varmasti
ja paikalla mitatessa ja kirkon kongilla vieretysten kävellessä
jokainen voi todistaa, kumpi on kolmea tuumaa pitempi, Puk-
kilan kapteeniko kolmen kyynärän ja kolmen tuuman heilu-
millaan, vai Langholman isonenko vartensa syltämitassa, olkoon-
kin tämä syltä rusthollarin selkäsuoraa! Ties senkään perha-
nan kuitenkaan, vaikka juuri noiden kolmen tuuman vuoksi,
jotka on kurkottanut knuppinsa hänen ohitsensa häntä ylem-
mälle, tuntisi mittansa liioitelluksi ja pajuvesan turhaa hyö-
tylää lykänneeksi semmoisen tiiviin rinnalla astellessa, joka
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kävelee kotonansa ja vieraissa sillä selän tiedolla, ikäänkuin
olisi syllän mitta ainoa ajateltava miehen mitta täysvartiselle,
ja riittävä parhaallekin: minkä vajaa, sen vailla, minkä lisää,
sen liikaa!

Pukkila siis muuttui hiljaiseksi mieheksi ja veti kyntensä
kesysti kerään, noituikin mielessänsä nopeuttansa, liikaa äkki-
näisyyttään: karasin tähän hyppäsin, enkä sanaa saanut, sanan-

penikkaakaan, pientä juoksevaa, pientä poikivaa sananpenik-
kaakaan saanut sanotuksi, lykätyksi hiukan Evaldista, senver-
ran Evaldista, että nimi sanotuksi tuli, paljon merikoulusta,
niinpaljo, ettei enää muistanutkaan Evaldin nimeä minun
sanomakseni, ja enemmän kapteenista ja kapteenin papereista,
niin likeltä korvaan ja niin tihuvalta omantunnon maksaan,
että lompakkoa olisi koskenut ja kurkkua käärinyt ajatus,
kenen haltuun ja kompassin kyttäämisille varansa sentään
uskoo, ja ovatkos opit Kaaskerin tuvassa ja Lundströmin kehu-
miset sittekään samaa vahaa kuin sigilli kruunun papereissa:
'Lundström kyllä, Lundström Kaaskerissa opettaa, opettanut

meille muillekin aikanansa meritiedot ja logaritmit!' olisi myön-
nytellyt, olisi puhellut vaikka enemmänkin, löysännyt sovun
varaa, helpannut köyttä, ettei nytkäise, ennenkuin temmais-
taan: 'miksei Lundström opettaisi, miksei-miksei, sanon, Aks-
talokin, niin, ja Härkäniemikin, niin, ja minä myöskin, myös-
kin minä, kieltämättä minäkin, minä itsekin, kaikki me Kaas-
kerin tuvassa olemme aikamme istuneet, Kaaskerin tuvassa

kuluttaneet penkkiä pöydän edessä, hikoilleet Kaaskerin Lund-
strömin mäntyisen pöydän edessä ja katselleet päivän kulu-
miksi ja torkun huviksi pännän jäljiltä ja numerojen kärpäs-
paskoilta paperilla tuulileijan kieppauksia rantapuodin pää-
dyssä ja tiaisten pelejä tuohiräystään lymyissä, katselleet ja
imeneet pännän vartta sillä aikaa, kun ei pää poikinut järjen
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tiineiltä sifralukujen karitsapenikkaa riviruoduille paperitarhan
ruutukarsinoihin! miksemme, sanon, ja mikseivät pojatkin,
koska talvi on pitkä, ja parempi pojillekin, että juoksevat
laiskan aikansa ja laivojen levätessä numerojen hännissä ja
järkeänsä piukottaen, kuin helmojen kintereillä ja pirun pesti-
rahoja hakemassa! mikseivät, viime talvenkin istuivat siellä,
Janne, Janne Pihlman, Jata-Fiinan Janne, niinkuin Evaldkin,
meidän Evald, Kaaskerin tuvassa, nököttivät Lundströmin
opissa, Pyhäin Miehestä Valpuriin, ja miksei, oppia taisivat
saadakin, hinnan edestä, viinasta ja jyväkapasta, kannu kuu-
kaudelta viinaa ja kappa jyviä viikolta, kummaltakin, minä
maksoin Evaldin puolesta ja Alastalo Jannen, mikäst'ei, mikäst'-
ikkekin, oppia taisivat saada, numerot loimille, yhteenlaskun
pinkaloimille säije säikeeltä vieri vierin rivisäätyyn kuin kan-
kurin pasmat tukin keloilta kirikurossa suoriltansa niisien
pujoitse ja kaidekamman sormitse kangaspiukan tiiveille ja
kudetikun rautaisen summaviivan korjoitse lukkarkkselin kier-
toon ja talteen, oppineet vähennyksen niisiheitot ja katko-
rantujen kateet kankaan kuteessa, kertomataulun syöstävä-
pujeet, niisihyppyjen vikkelät poljinvaihteet ja tarkan neli-
vartisen kerrakkaat keinot, jakotoimet ja säikeen juonikkaat
johdot näkyviltä näkymättömiin ja näkymättömiltä takaisin
julkisille kymmenkirjavan kankaan, oppineet regukdetriin laa-
dukkaat neuvot ja murtoviivan kavalat niskaheitot, jotta olisi-
vat järjensukkulalk silmät kärjessä terävät ja varrenjuoksu
liukas lennossa, kun on pujotettava tiet ja noudettava urat

numerojen niisien avaamilla väylillä, ja trigonometrian tuolu-
puilk ja logaritmien potkimin punottava latituudien kude-
langat longituudien loimiin tiedon neliniitiseksi veraksi pape-
rille, jonka kirjoista silmä lukee ja järki pitelee tähtien naakeli-
paikat taivaankannella ja sinusten siuhkavat kosintasuukot
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meren erheillä ja vierivän niskoilla tarkalleen ja sekuntikskussa
oman lentävän kitapuun tervatuilla kupeilla, oppivat kuka-
ties, mikseivät oppisi, sanon, pojat, niinkuin mekin, oppineet
mekin olemme ja osaamme Memeliin ja löydämme Liibeckin
ja tiedämme kahden keikkuvan raossa, joiden harjoitse ei näe
kuin tripun taivaan tuukkia päänsä yläpuolella, ja kolmipäiväi-
sen sudenloikan matkahollilta, koska pukspröötin kärki on

torkotettu tarkalleen päin Hullin haminapiiraa, niinkuin se
on kartanpaperille prikutettu, miksemme osaisi, ja pojat myös-
kin, Lundströmin opetuksen jälkeen ja oman nokan mukaan:
maa on pallo ja taivas tarha, riitingit navigatsuunikirjassa ja
haminat kartalla ja speciaaleissa! mutta mitäs tiedoista, niillä
vain seilataan ja löydetään merillä: paperit ja sigilli papereissa,
kruununsigilli papereissa, niillä haminat klaarataan ja konsulit
selvitetään! haminat ja konsulit, sanon! haminat ja konsulit
ovat pääasia navigatsuunissa, pääasia, perhana! meritiedossa ja
rahdinjaossa: ei merillä ja Atlantillakaan muuta ole kuin vettä
klutattavana, raha ja rahti ja punnan kulta nostetaan hami-
noissa ja meklareilta! ja missäs ovat Lundströmin omatkaan
paperit? Gottlannin mäessä, hätäpaskana Gottlannin mäessä,
Langholma! tiirojen tutkittavina, kun äijä itse kolmenkym-
menen vuoden homeet on täräyksen jälkeen potkukapteenina
kytännyt Kaaskerin tuvassa vuoroin viinatuopin pohjaan, joka
on kirkas, koska se joka viikko viime pisaralleen kallistetaan
tyhjäksi, vuoroin jostakin akkunansa kuudesta ruudusta, jotka
ovat himmeät, koska sisäpuolella ei ole vaimoihmisen riepu
Makkiaksen Justiinan kuoleman jälkeen tuhrinut turmiolle
hämähäkkien vuoskautista työnvaivaa ja ulkopuolella aurinko
vuosikymmenien suvirauhassa on poltellut lasinkupuroihin
sateenkaaren sarvipintaa kynnenpaksuiseksi karstaksi, miksei,
sanon, miksei Lundström logaritmeja voisi opettaa! logarit-
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meissä hän on kuin Jehu Israelissa ja Kain kaalin kasvattajana,
mutta paperit, kapteenin paperit! ovat häneltä saman liesun
kuin Jobilta tuhkakasalk lammaslaumat ja kameelikarjat!
paperit, sanon, kapteeninpaperit! ja vaikka hän sitte, juma-
liste, olisi mies logaritmeiltaan ja poika pannallaan pistämään
vaikka kuun purkkiin ja sfäärit kaksinkerroin taitettuina
liivintaskuunsa, niin köliä hänelle ei Gottlannin räpän jälkeen
enää usko kaupungin hullukaan kuljetettavaksi, eikä hamina-
porttia hänen flakunsa hissauksesta avata Suomen lahden perä-
kuljussakaan! jumaliste! sanon uudemman kerran, vaikken
ymmärräkään, ja taidatte asian paremminkin tietää! mutta

niin minä olen ajatellut, että otan pojan opista, Lundströmin
opista, Evaldin tarkoitan: oppinut Kaaskerissa jo sen kuin
Kaaskerissa oppiikin! otan pojan, Evaldin tietenkin, meidän
Evaldin ja lähetän talveksi kaupungin kouluun, kotoa lais-
kottelemasta Steniuksen kouluun, niin on kevääksi pitäjässä
jokukin, jolla on kapteenin eksaami ja pojalla meritiedot val-
miit ja paperit todistetut, pojalla, Evaldilla!' olisin vielä lisän-
nyt loppuun juttua nöyrän nuotilla ja päätellyt, niin olisi
Evaldin nimi taaskin tullut mainituksi ja muistoon ja kylve-
tyksi kukaties muutakin siementä, muutakin itävää ajatuksiin
Langholmalk ja vaikka muillakin.

Pukkila manasi itseänsä. Noin olisi puhellut ja enemmän-
kin, pistellyt kuin ituperunaa avoimeen vakoon kevättou'olla,
noin olisi puhellut ja asettanut sanansa, jos olisi ollut myrkyl-
linen ja taitava, eikä kohta alussa hätiköinnyt, yrittänyt aidan
ylitse semmoiselta kohdalta, joka se oli korkea, ja kopistanut
kaapakyntensä siihen riukuun, jonka ylitse ei loikka kantanut!
Eihän merkillisempiä tosin ollut tapahtunut ja puhuttu, mutta

Pukkilan paluu takaisin paikallensa sohvalle oli tällä kertaa
kuitenkin niistetyn miehen, eikä tietänyt kenelle harmitella,
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itsellensäkö vai Alastalolle vai isoselle Langholmalle. Pahus-
takos ne Alastalon aineetkaan joka kerta muisti varsinkin täm-
möisessä tilaisuudessa, jolloin pöydälle aina tuotiin parasta:
sekotti sitä kuin kaljaa veteensä ja tavallista konjakkilientä:
ja tässä sitä nyt oltiin, tepastelemassa laattialla ennen aikojansa
puoltyhjä lasi kourassa ja turhia puhelemassa: kiemaus karan-
nut tukkaan ensimmäiseltä rehelliseltä siemaukselta ja paikalla
polskaamaan Langholman eteen, vaikka tullessa jo oli päättä-
nyt ja koko päivän sopinut itsensä kanssa siitä, että tänäpänä
on sitä viisaampi, mitä visummin pysyy nurkissa! Pukkila
luimistelikin sohvalle istuessaan ja sovittaessaan itseänsä takai-
sin paikalleen Lahdenperän ja Eenokin väliin, julmanlaisesti
Akstaloon, ikäänkuin olisi tämän vikaa jakureja se, että seko-
tus hänen lasissansa oli sattunut hieman väkeväksi ja ensim-
mäisen kulauksen kaato lasista myöskin samaten sattunut hie-
masen rohkeankiseksi Pukkilan verille näin alkukylmiltään.
Pukkila oli siis paikallansa nyt taas sohvalla, sekä viisaampi
mies kuin lähtiessään liikkeelle, ainakin sananpitävä toistaiseksi
suultansa.

Olivathan muuallakin salissa veret mahdollisesti samaten

hiemasesti vilkastuneet senjälkeen kun ensimmäinen kulaus
oli kallistettu laseista ja toiset persommat jo kostutelleet toi-
senkin kerran huulipartansa karvoja karvaaseen. Sen huomasi
silminnähtävästi Eenokista, jonka silmäpiikk tähän asti, kuten
tavallisestikin sekä vieraissa että kototuvassa istuessa olivat
tunnontarkasti ja visusti pysyneet kiinnitettyinä rätisevän
piipunpesän kärähteleviin poroihin kuuden tuuman matkalla
oman nenän pään kärjestä, mutta jotka nyt, muutama minuutti
ensimmäisen siemauksen jälkeen, odottamattomasti alkoivat
vilkuilla vierille ja vahdata vuoroin Alastalon leukapartaa,
ikäänkuin sieltä pitäisi pian olla tulossa jotakin, vuoroin kattia-



79

permantoon saappaankärjen edessä ikäänkuin olisi tärkeätä
havaita, oliko matonsyrjien raon väli laattialla tasalevuinen
koko lankkupalkin mitan oman saappaan nirkosta kakluunin
kulman ohitse asti vastapuolella salia: viilipunkassa näkee levot-
tomuuden taalepinnan alla pienestä kourupalvon varjosta pii-
män hipiöillä ja Eenokissa verenmyrskyt silmänläpytyksen hie-
veröisistä mulkauksista kasvonahan kuivilla: olihan piakkoin
ja melkein jopa rinnusten pitelemillä maksamisista kysymys,
mikä oli karvas asia, vaikka asian oli päättänytkin ja vaikka
maksaminen tapahtui omaksi hyödyksi!

Odotusta oli ilmassa jaylt'ympärillä, Alastalokin alkoi tun-

tea olonsa ahtaalta liiveissänsä ja katseli lasiansa, isonko laimis-
kan siitä oli kulauttanut itseensä, ja vähän ympärille muual-
lekin, olivatkos olleet toisetkin rohkeita, silmä pelasi pakkaa-
malta klahvin avaimeen piirongin suulla pihaseinän takakul-
massa: jokos oli aika kävellä ja otollinen tilapää astella laat-
tian poikitsekin ja hakea paperit esille: avaimen hän oli pistä-
nyt suulle jo ennenkuin muut tulivat, että oli valmista. Ei
hän sentään vielä arvellut aikaa sopivaksi: vasta toista lasia
sekottaessa on mielissä oikea lämmin ja rohkeudessa vetoa! päät-
teli hän mahtavasti ja siirsi, itsensä voittaen, vielä tämän ker-
ran silmänsä avaimen lehdestä ja jäi paikallensa. Se on mer-
killistä! ajatteli hän, että ihmisetkin ovat kuin päättömiä lam-
paita, joita pitää viekkaudella kutsutella ja houkutellen maani-
tella veräjälle, vaikka laidun on lihavana avatun takana ja
jokaisella pitäisi olla oma kurkku kurolla ja turpa hajuilla, kuka
karussa ensimmäisenä kerkiää kedoille ja ruohon vehmaksille!
Syntiä kokoo ihminen tarpeeksi omalletunnolleen rehellisessä
petoksessakin ja ansion toimissa, ja sitte on vielä kaupanpääl-
liseksi sälytettävä kuormantaakkaa hartioille turhanpäitenkin
ja vilpisteltävä ja liikuttava minun leivisköissäni varpaisillaan
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silloinkin, kun tekee pakiparastansakin toisille ja lähimmäiselle ja
narraa heidät, venyttää nenästä niille tiensteille, joita ei heidän
oma nokkansa itsestänsä haista! harmitteli hän ja ähisi totisesti.
Ikäänkuin ei säällisistä syistäkin ja omiksi hyviksi hikoilles-
saan olisi ansainnut riittävästi pippurankarvasta nahanpark-
kiinsa muistaakseen syntinsä ja katuakseen ajoissa, kun tulee
mielentarve semmoisia ajatella, vaan pitää vielä laupeuden-
teoissakin ja toisten kukkarojen lihottamisiksi kasvattaa syn-
ninsaivaraa ja syhyvää karvoihinsa! murisi hän ja ajatteli,
kuinka ihminen sentään välistä saattaa olla aivan viatonkin
lammas, vaikka onkin pässi ja sarvet päässä.

Alastalo kurkisti Härkäniemeenkin, eikö silläkään kulmalla
äkätä, että nyt sopisi pistää hihnat vetoon ja auttaa kuorma
liikkeelle! Minun konjakkini kyllä kelpaa ja sitä lipotaan!
ajatteli hän karsaasti, kun katseli tyytyväistä miestä, jolla
päältänähden ainakaan ja naaman pidosta päätellen ei ollut
muuta mielessä kuin sen seikan tieto, että silloin kun on kou-
rassa ja nenän hajuilla hyvän parempaa odotuksella liki lasin
täysi ja suussa ja kurkun muistossa saman hyvän ensimmäi-
nen ihana siemaus polttamassa, niin silloin ei miehen sovi olla
muuta kuin kiitollinen ja jätettävä muut murheet vuorollensa
ja oman aikansa asioiksi. Etkös sinäkään nyt sitä ymmärrä, että
nyt olisi käytävä rytinällä puolapuihin, syljettävä kouraan ja
väännettävä hartiaväellä, jotta akseli kääntyisi kärryissä, pyörät
lähtisivät liikkeelle rapakosta, ja kuorma kierisi tien matkalle!
sadatteli hän naapuria, ja noitui kipenöitsi sitä, että Härkä-
niemi kiireessäkin paikassa ja nopeissa vendoissa pysyi Härkä-
niemenä ja Makkiaksen nahoissa! Istut salissa, niinkuin sitä-
varten olisit täällä, että roikutat nenääsi totilasin yläpuolella!
purki hän sydäntänsä mielessänsä, kosk'ei sanaa sopinut häristä.

Syytöntä miestä Alastalo tällä kerralla kuitenkin suolasi
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karsailla ajatuksilla ja karsaalla silmänpidolk. Härkäniemi
merimiehenä ja monen manööverin poikana oli kyllä omiltan-
sakin äkännyt, että tuuli oli kääntymisen kureilla salissa, hel-
littänyt hetken ajaksi kyntensä purjeista ja meren lakanoilta
ja kyttäili vartoili nyt visusti nurkillansa kuin saaliskissa loi-
kan syhyessä varvaspäissä ja kintuntaipeissa. Tunsi hän koke-
muksesta hyvin tämän täpärän, jolloin meri haukottelee lais-
kuuttansa laitojen pielillä ja loitommilkkin, aalto kysyy toi-
seltansa ja itseltänsäkin, viitsiikös kyljiäkään enää näillä pai-
koilla ja kääntää seljan kyömyä tämmöisen talon töissä, ja
jolloin väljän pelloilla jokainen loiske, joka äsken vielä vihtoi
harjan kieltä niskoillansa, teeskentelee nukkumisen raukeutta
jäsenissään ja läpyttelee luomien nahkaa silmäkavakinsa yllä,
ikäänkuin tässä enää katseltaisiin vain ja sovitettaisiin selkää
ja makoa siihen rauhan kyyryyn ja sykkyrän kerään, jossa peto
painaa kuononsa ja turpakosteansa käpälien suojiin ja hännän
turviin ja valvoo enää vain sillä raolla, joka pidetään avoinna
varoilla toisen silmän puoliummesta toisen viattomasti tork-
kuessa. Tunsi hän meriltä erinomaisesti tämän täpärän ja
tiesi hyvinkin, että raadon kiljuessakaan ja karjuessa kurkun
kaljuilta minkä leukapielien lonkoilta ääntä mahtui, ei peto
ollut niin vaarallinen kuin tässä sykkyrässään, ja että kissa
kynnet koossa on semmoinen katti, joka valmistelee loikkaa,
ja äkintyven vesillä semmoinen pusku, joka vetää henkeä pal-
keihinsa, ennenkuin ilma repee. Tiesi hän tämän ja tiesi sen-
kin, että merimiehen ei tämänsukuisissa tyvenissä sopinut
muuta kuin painaa tuhkanpehkut piipussansa tiiviimmälle
pesän pohjiin ja odotella silmät kotona ja järki valmiina lakin
alla ja tukan suojissa, sillä tuuli kyllä itse tietää, miltä kurilta
se niskaan karaa, kun se paikalle kerkiää, ja oma työ on vasta

senjälkeen pistää saapas potkoon sinne päin, jonne tanaa tar-
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vitaan. Niinpä hän salinkin nykyisissä tikeissä ja tyvenissä,
jolloin seilit mielten raakapuissa olivat lotkoillansa ja tuulen
höngän hellittäminä ja levähtelivät sen välttämättömän het-
ken, hengitystuokion ja puuskutauon, joka täytyi olla välissä,
ennenkuin veret niiltä virkistymisen vavahteluilta, joille täysi
totilasi miehen mielen nostaa, ovat asettuneet lepoon, ja näiltä
levoilta kootuin voimin valmistuvat siihen urakkaan, joka
miestekona on nousuharjalla suoritettava rohkeudella rynnistäen
vaikka selväkirkkain päin; tunsi Härkäniemi tämän ja tiesi
hän näissä salinkin ilmakäänteissä ja tuulikuopissa ajatella,
että odotetaan tässä ja katsellaan kureja, niiltä kulmalta alkaa
porottaa, tihuviltansako keulapiikkiinkö, vai ahterin takaa
pyyhkien, niin tietää, kuinka helvarin nakkaa, ja onko kiris-
tettävä pilivinniä vai löysättävä myötäisiin.

Mutta tiesi Härkäniemi senkin, että odotellessa tulee aika
pitkäksi, oma aika ja muittenkin, ellei ole mitään mielen sär-
vintä järjen pureskeltavaksi sillä aikaa, kun ruumis istuu jou-
ten eikä ole muuta tekemistä kuin pitää huomion sormea aja-
tuksen liipasimella valmiina sen tingan varalta, että puskasta
risahtaa, niinkuin varmasti risahtaakin, kun jänis loikasee pii-
loiltansa. Ja huomasi hän Alastalon katsannoista jakeskiruumiin
kärsimättömistä nytkähtelemisistä senkin, että Mattssonin
napeissa puhisi, ja että hänen mielestään nyt oli jo jonkun
toisenkin vuoro hyristä nuottia mukana ja auttaa kanttoria,
jotta koko seurakunta sieppaisi virteen ja veisaisi. Härkäniemi
alkoikin liikahdella ja katseli paikkaa piirongin kulmalla oven
leveyden matkan takana itsestänsä, minne asettaisi lasinsa
kädestä siksi ajaksi, kun tässä tuli puhelemista. Miksen minä
auttaa koeta, koska tarvitaan, ajatteli hän ja järjesti järkeänsä,
sekä oli samassa jo jaloillansakin niin ketteränä keränä kuin
semmoinen mies ainakin, joka elämänsä lähes viidestä vuosi-
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kymmenestä on kuluttanut muutaman nuoratikkailk ja
kansilautojen keikkumilla. Nopeasti lasi oli sovitettu piirongin
kulmalle Eevastiinan kyynärkorkuisen kukkaspuketin eteen

heloisan lasikuupan alla ja mustaksi petsatun satulipcilin vie-
ressä, senverran vain oli katsottava, ettei kalahtanut reuna varo-
mattomasti kukakorvaisen posliinikoiran syrjään, joka koreu-
tensa kiillossa ja loistonsa paallossa istui uskollisessa vahdissa
pitsipäällyksillä ja kymmenen muun korun keskellä, ja kaiho-
silmin loi kaipuunkatsetta ja kuononkiiltoa kuvaiseensa toisella
puolella piironkia ja satulipeiliä ja pitsipäällyksen vastakkai-
sessa päässä samallaisen kuuppa-ihmeen edessä kuin hän itsekin,
ja samallainen kultakääty maalattuna pujeketjuksi kaulaan kuin
hänellä ksellänsäkin. Tuo sitä ja kuljettaa korua meriltä
piirongillensa vaikka kuormilta, kun on vaimoväkeä kotona,
Eevastiina ensin ja senjälkeen Siviä sorminensa asettelemassa
paikkoja somiksi! kerkesi Malakias Afrodite Härkäniemi ajat-
telemaan ja hyväksymään välillä, ja hiukka kadehtimaankin,
ennenkuin sai katsotuksi sijan lasillensa ja pääsi takakamarin
oven editse taas palaamaan paikallensa ja sohvan kulmaan takaisin.

Miksen kertoisi tähän väliin vaikka Vaasan kapteenin
juttua, koska on sopiva ajanrako! ajatteli hän, kun hän näin
oli valmistanut itsensä ja mielikin oli näin ensimmäisen kalus-
tamisen kihauksilta ja virkistyksiltä siinä menojonossa, että
puhetta juoksi parrasta kuin vakoa auran kyljen jäljiltä, kun
vain päästi valakan askelille! Ei mitään vahingoita, vaikka
kuulevatkin, ja aikaa tässä on kyllä! rohkaisi hän vielä itseänsä
ja kirvoitti niitä laskoksia, joihin ajatus oli kääritty. Akstalo-
kin katselee silminensä, niinkuin noukkisi minusta jotakin, ja
muilla ei ole muuta tekemistä kuin vahtia ympärilleen ja odo-
tella, että joku vuovaa alkamisen, niin puhetta pärisee kym-
meneltä kurilta. Merkillinen asia maailmassa sekin, että mitä
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isosemmat pidot, ja pöydät notkumillensa paiston karistamaa
jos uunin muhentamaakin silmäin kylliltä ja sierainten ahmi-
milta, niin sitä verkkaampia ollaan alkamisissa ja tarvitaan
hyvätkin ruokaryypyt ja kuminaviinat, ennenkuin juhlallisuus
on virutettu kurkuista, kankeuden palanen nielty alas, silmät
avatut ja mielen tunto myös, jakukin kohdaltansa herätettynä
huomaa, että ihmisellä kitalaessa syhyy kiljuva nälkä, ja että

hän istuu katetussa pitopöydässä, jossa on kukkura-asettia ja
kukkuravatia käden kurottamilla vaikka kymmenille ottamille!

Edeskäypää tässä odotellaan, joka kantaa kuminaviinat ja
kaataa pikareihin, jotta olisi kallistettavaa ja kurkku tuntisi
ihopintansa ja ruoka maistuisi! selvisi Härkäniemelle leimauk-
sessa tuulenkuri salissa ja Alastalon silmähaasteet. Turhaankos
minun mieleeni äsken Vaasan kapteenin juttu tulikin niinkuin
tuutinki tilattuna hotellin pöytään: sopii näihin manöövereihin
ja näihin pitoräätteihin kuin piipunkäyrä tupakkamiehen ham-
paisiin ja tuulenhönkä tuukin läiskään raakapuun kirvottimilla!
Härkäniemi oli alkanut pyyhkiä parran lakoa puolemmaksi
huuliltansa: huomasivat jo vierilläkin, että sohvan kulmasta
pian kuuluisi jotakin. Alastalo puhalsi huojentuneena miehenä
liikoja pinkoja liiveistänsä, Lahdenperä asetteli leukapieliänsä
siihen turvalliseen tanaan, jolla hän lautamiehen tottumuksilta
tavallisesti kuunteli niin lammasvarkaan jaarituksia keräjä-
pöydän edessä kuin esivallan puheita totipöydän pakeilla, Puk-
kilankin silmät olivat tulleet levottomiksi ja vilkuilivat epä-
tietoisina Härkäniemestä Akstaloon ja Akstalosta takaisin
Härkäniemeen, kumpi pahus nyt ensimmäisenä sanoisi jotain ja
olisi vaarallinen. Yleisemminkin oli jo ympärillä huomattu
Härkäniemen valmistelut ja koska, niinkauan kuin ei kukaan
ollut suutansa avannut salissa, oli joutilasta aikaa, niin odotet-
tiin nyt yhteisesti.
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Härkäniemi ei kuitenkaan kohta aloittanut senjälkeen kuin
hän oli huulipartaansa sivellyt, vaan nousi vielä uuden kerran
ylös ja käväsi taaskin piirongin kulmalla. Nyt hän ei tehnyt
muuta eikä ajatellutkaan, kuin vahvisti vaan itseänsä uudella
ja tällä kertaa melko perusteellisella kulauksella lasistansa, joka
tämän jälkeen palautettiin puoliksi ja pohjemmallekin tyhjen-
nettynä paikalleen piirongin kulmalla. Tämän jälkeen oli
Härkäniemi valmis mies, jakun sohvankulmassa taas istui pai-
kallansa tanakka mutta pitkäselkäinen mies, ja lyhyenlännät
mutta tykyrätekoiset sääripiiput sovitetut mukavaan ja turval-
liseen pujeristiin edessä, niin arvasi verkasj arkisempikin, että

nyt oli tulossa parrasta joku semmoinen Härkäniemen juttu,
jonka selkä ei tunnin taipaleella katkennut. Härkäniemi ajat-
telikin ennen alkamistaan, että ei tässä missään kynttilän vale-
luissa ja talipadankiehumilla hätiköidä, jossa on juostava, minkä
körtinkliput repeämättä kerkiävät jälestä, vaan järjen leivis-
köjä siirtelemässä ja parkinpykäyksen harkinnoissa, joita laite-
taan yksi kerraltansa ja päätä kallistellen, eikä tusinakaupalla
ja varvasharpassa. Elokuormaa ajetaan verkalleen tiellä, ja iso-
kin veräjä on sen edessä avattava selkoselällensä ja laveoille, kun
akanat saapuvat kotiin hiphopussakin ja vaikka tuulen kyydillä
aidan yli lentäen ja riukujen raoitse! sonnusteli hän itseänsä
matkaan ja vitkasteli, ennenkuin askel läksi liikkeelle.

»Olettekos kuulleet juttua Vaasan kapteenista ja hänen
tileistänsä?» kysäsi Härkäniemi siis, koska jollakin tapaa on
alkuun päästävä, kun liikkeelle lähdetään, ja lykätään vasen
saapas trampille silloin, jolloin oikea ei ole kerjennyt edeltä
tielle. »Ja väliä sillä, vaikka olisitte kuulleetkin: lasi ei niskot-
tele tyhjillänsä, vaikka sen täyttää toisestikin ja hyvä juttu
mahtuu korvaan useammankin kerran!» lohdutteli hän muita
ja paadutteli itseänsä sillä aikaa, kun hän kirvoitteli kättänsä
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punaruskeasta parrastaan, jonka paksusta luudasta hän ajatuk-
sissaan oli sietaissut jykeän kämmenensä ympärille pari kier-
rosta tukevaa suortuvaa. Härkäniemi oli koonnut mielensä, ja
lisäsi enää vain ennen alkamista silmäkurein Alastalolle: »Ja
vahvista sinä rommia lisään, etteivät lasit pääse kuivumaan
välillä!»



Kolmastoista luku.

Härkäniemi kertoo esikuvan rohkaisuksi ja muuksi ajankuluksi
jutun retorista ja kapteenista ja Albatrossin tileistä.

Niinpä niin, possut ovat porsaita, ennenkuin niistä kasvaa
karjuja, ja takin pieltä napittanut liivittömän rinnan yli moni,
jolla nyt on lompakko vuoraamassa kumpaakin sisätaskua. On
Vaasan Villelläkin nyt fregatteja kymmenessä eri haminassa
ja tasa tusina omia lippuja omien parkkien kahveleissa läiskä-
mässä, mutta oli aika, jolloin ei hänen ensimmäisestä fregatis-
taan olisi kukaan hullu laskenut riksiäkään pöytään.

Vaasan Ville oli silloin vielä kaita poika, vaikka nykyään
räätäli jo saa harpata nätin matkan ennenkuin miehen uuman-

ympärys on mitattu. Ja mitä ihmettä siinä, jos pysyikin
kaitana, kun oli piru elätettävänä omissa nahoissa ja miehen
otsaluun takana nakomassa sama alinomainen ajatus: vietä-
vääkö minä vieraan tiskin takana ja vieraan nälkimyksen
hyväksi teen syntiä koko elämäni ijän ja puijaan viattomille
ihmisille vajanaisia kahvifienteleitä, joista kolmasosa on rehel-
listä pyöreätä omanmaan papua, kun vähemmällä kinttujen
kuluttamisella ja kielen haaskaamisella voisin oman konttori-
pöydän takaa lastauttaa oman fregatin ruumaan omia kahvi-
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säkkejä Rio'n rantamöljältä! Kun seinässä on naula, niin siihen
ymmärtää pistää lakkinsa koukkuun, ja kun miehen päässä on

ajatus, niin sen nenään sopii ripustaa, jos on mitä ripustettavaa.
Killinki on pieni lantti, mutta riksiä ei koota kuin killingittäin,
ja kun on sisunvetoa riittävästi ja pikkusormi kymmenenkin
vuotta kiertää killinkiä uskollisesti omaan päin, niin riksikasa
kasvaa tapuliksi, ja puukhollari on mies rakentamaan vaikka
fregatin ja ostamaan oman konttoripöydän.

Närpiön varvissa Villen laiva rakennettiin, fregatti — kuka
hullu pienempää astiaa olisi ajatellutkaan, kun kerta piti silkkaa
brasilialaista tuoda täysi lastillinen maahan! Eihän kuppi kädessä
kaivolla juosta, vaan ammeen kuormalla vesi virstojen takaa
haetaan! Mutta raato se pahus oli riksiä nielemään, pahempi
kuin Ville oli aavistanutkaan! Kölipuu kyllä pulskasti ohennet-
tiin — ahneuden ja isouden pahahenki viekotteli sitäkin vielä
venyttämään kymmenen jalkaa alkuperäisiä mittoja pitem-
mäksi! — pantteriruodot nousivat, ja lankkua riitti naputet-
tavaksi kylkiin, kansikin silkttiin ja saatiin vielä ostetuksi
suopakin, jolla sivellä telakan jalas,kun vihdoin runko oli valmis
liukumaan petistään vesille, mutta kannella juodut ristiäis-
viinat olivat jo velkarahoilla ostetut ja ankkurissaan keikkuva
ylpeä Albatross näöltään vielä pikemminkin ruokoruuhi kuin
fregatti.

Hulluja on kahta lajia maailmassa, niitä, jotka lainaavat
rahaa toiselta, ja niitä, jotka lainaavat toiselle. Villellä ei ollut
varaa valita hulluutensa lajia, Albatross oli saatava rikiin ja
miehen juostava, minkä patiinit pitivät ja ovea oli saranalla
kääntyvää Vaasan kaupungissa sellaista, että rahan tarvitsijalla
oli sen sisäpuolelle asiaa. No, kun pistää ongen koukkuun liha-
van palasen ja kirjoittaa revärssissä prosentti-numeron paksulla,
niin ruostunutkin koukku viekottaa ahvenensa ja ahne panttaa
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rahansa vaikka meren vetelään! Riksi-revärssiä jarupla-revärs-
siä, ja joka kuukausi juhlallisemmalla korkonumerolla sai Ville-
kin kirjoittaa suven mittaan sen verran, että nimensä oppi
paperilla tuntemaan, mutta syksyllä oli Albatross rikissä ja
Vaasan redillä kolmimasto-laiva, jokainen raaka välkkyvässä
vernissassa.

Närpiössä oli Villen laiva rakennettu, Närpiöstä oli Ville
itsekin aikoinaan viisitoista vuotiaana, ripiltä päässeenä miehen-
tumppina patukoinut maantietä Vaasaan, koska leipävarras
kotomökin orressa auttamattomasti alkoi näyttää liika lyhyeltä
kantamaan kahdeksan lapsen särvintarvetta, ja Närpiöstä oli
Ville löytänyt kapteeninkin kuuttoonsa. Oli hän kaupungistakin
kuulustellut kapteenia alukseensa, ja miksei uuteen täysriggariin
aina menijöitä olisi ollut, miestä, vaikka tusinakaupalkkin,
miestä, jolla oli kyrää niskan kenossa, ja miestä, jolla oli nosela
selkäriitinki, miestä, jolla oli kitaa kiroomaan komentosillalla ja
miestä, jolla oli luunkovaa nenäorressa, kun oli meklarien kanssa
oltava nokkasilla, miestä komeata totipöytään ja miestä nirsoa
killingin pitelemisessä, mutta mitä semmoisista, kun jokaisella,
oliko sitte siloleukaisempi vai karkeapartaisempi, oli sama nuotti
veivattavana: eturahaa niin ja niin paljo provianttiin ja muihin
käsimenoihin, ja 'retari kait sitte maksaa muijalle täällä kotona
puolet joka kuukauden palkasta, että pysyy hyllissä hänkin ja
mukulat, siksi kun taas palataan!' Kun on mies kolmen kuu-
kauden ajan yhtämittaa juossut rahaa kyöräämässä, niinkuin
koira eilispäiväisen jäniksen käpälänjälkiä metsässä, niin, juma-
liste, makoa alkaa kääriä kärsivällisenkin miehen lopulta tuo

sama ainainen juttu 'maksamisesta' ja 'maksamisesta': »En suin-
kaan minä teidän vaimoväkeänne elättämään rupea, en ole itse-
kään tähän päivään asti raskinut naimisiin mennä!» tiuskasi
Ville mokomille. »Luulettekos te, että fregatteja rakennetaan
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sitä varten, että niillä rahdataan rahaa, poisvietä^äksi?» kysyi
hän, että ymmärtäisivät järjettömät itsekin tyhmyytensä. »Ei
Närpiössä ainakaan minun pikkupoikana ollessani vasikan tur-

paan heinäpussia ripustettu, kun se veräjästä laitumen puolelle
päästettiin!» selitti hän, ennenkuin käänsi selkänsä paikan-
hakijalle.

Närpiöstä Ville siis sitte hakikin kapteenin laivaansa, mui-
naisen rippikoulutoverin, jonka muisti niin tarkaksi, että ompeli
itse uusiin edespääsypöksyihinsä jykeät nahkapaikat polven-
päihin ja takapuolelle: 'ei ihminen verkaisia taattihousuja itsel-
leen joka päivä rustaa, kun kerta laittaa, niin laittaa kestäviksi,
että on hienoutta sääriin, kun tarvitaan, jos sitte joutuu vihille
tai kiristupaan!' arveli, ja joka sitte oli mennyt merille kituut-
taen itsensä vähitellen kansista kajuutan puolelle, kokista kaikki
asteet konstiksi asti, ja konstista perämieheksi, kun ensin oli
ainoana rahantuhlauksena merimiesaikanaan vanhan Styrbomin
huutokaupasta ostanut itselleen hänen muinaiset navigatsuuni-
kirjansa, ja parin vuoden ajan silmien sisulla jaetusormen kyntä-
mällä vapaavuoroinaan konstin koijussa siirtänyt visaiset lasku-
jen juonet ja kompassin metkut ruskettuneilta lehdiltä saidan

kallonsa talteen. Ennenkuin Ville kuitenkaan tosissaan kysyi
rippikoulutoveriaan kapteeniksi, käväsi hän kuitenkin Kallen
viimeisen kapteenin pakeilla, jonka puurissa Kalle viimeiset viisi
vuotta oli jurottanut perämiehen hytissä. »Tuntuvatkos ne
merimiehen hampaat istuvan lujissa Kallen poskissa?» kysyi
hän kautta rantain. »Kyllä se mato Brasilian vesiltä hakee,
vaikka Atknnissa olisi muutama aste leveyttä lisääkin!» nau-

rahteli kapteeni hyvällä satamatuulelk. »Mutta jos pahus kuulee
Kanaalissa, että kokki on kohiloinut pytsyn Juutinraumaan, niin
kurssi käännetään ja pytsy pärjätään puurin puolelle takaisin
ennenkuin Brasilia noukitaan jurnaaliin!»
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Kallesta siis Ville sai kapteenin Albatrossiinsa. Raha-asioista
eivät retari ja kapteeni hiiskaisseet halaistua sanaa keskenään,
Ville senvuoksi, että häntä viime aikoina merkillisesti heikotti,
jos jutun viisari hiukankaan alkoi torkottaa niille kureille, Kalle
senvuoksi, että hän oli säästäväinen mies, joka ei viljellyt
suutansakaan turhaan, elleivät ihmisten tyhmät kyselemiset
siihen välttämättä pakoittaneet. Närpiöstä sitte myöhemmin
kuultiin, että Kalle oli mönstrännyt miehensä sillä välipuheella,
että jokainen ottaa kistuunsa senverran kuivaa särvintä, että
Kööpenhaminaan asti pärjätään, jossa rahdin ensimmäinen etu-

maksu lankesi nostettavaksi. Vasta kun ankkuria kevitettiin
redillä ja Albatrossin raakapurjeet läimähtelivät kääröistänsä
auki — Villen oli pitänyt viime tinkaan puikkelehtia juokse-
vien, naakelilta naakelille kiirehtivien matruusien tiellä Alba-
rossin kannella malttaakseen vasta ankkuripelin alkaessa vingah-
della kiivetä reilingin ylitse tikkaportaita alas odottavaan ruu-
heensa — vasta siis, kun Ville jo työnteli keikkuvaa ruuhtansa
loitommalle fregatin tervanmustalta kyljeltä, joka jo lipui liik-
keessä, vasta silloin virkistyi Villessä vanha luonto sen verran,
että hän käsitorolta ja ruuhessansa seisten huutaa huikatutti
kapteenille komentosillalla: 'Ja seilaa sitte palatessa kahviksti
Riosta laivan laskuun!' Ei se nyt enää ainakaan rupea eväs-
rahoja mankumaan! päätteli hän ovelasti.

Sinne siis Vasklotin nokan mäntyjen taakse hävisi Albatross,
ensin katosi näkyvistä keula, joku kurottava oksan käperä
peitti jo kohta keskilaivankin näkyvistä ja vasta kun kenoisa
peräkeula alkoi lipua mäntyjen varjoon, selvisi Ville senverran,
että haki taskustaan nenäliinan ja alkoi, yhä ruuhessansa kes-
kellä retiä seisten, tulisesti huiskutella fregatilleen, jonkatoppi-
purjeet enää vain vilkahtelivat valkoisina metsän latvojen
ylitse. Hävisi näkyvistä viimein etutoppikin, samaten perä-



92

maston toppi, jostain latvojen lomitse vain sukelsi vielä silmään
tuolloin tällöin keskitoppi nimiviirilippuineen, kunnes sekin
lopullisesti katosi, hävisi näkyvistä pitemmäksi aikaa kuin Ville
oikeastaan oli koskaan kuvitellutkaan.

Kului kuukausi pari, ja Ville alkoi joskus jokäväistä postis-
sakin kuulemassa, oliko hänelle kirjekppua: Kööpenhaminasta
olisi sopinut kirjoittaa ja Kanaalissa myöskin jättää johonkin
luotsipaattiin. Kahdesta kuukaudesta kasvoi kolme, neljä, viisi
ja Ville alkoi olla jokapäiväinen vieras postimestarin ovella. Ei
postimestari tyhjästä voinut mitään antaa, eikä asiaa parantanut
sekään, vaikka molemmat suuttuivat, Ville siitä, että postissa
oli aina sama hapan vastaus: ei ole tullut tänään, ja postimestari
siitä, että sama turha asiakas joka jumalan päivä kulutti hänen
kärsivällisyyttään ja kallista virka-aikaansa tarpeettomalla
juoksemisella: eihän hänen velvollisuutensa ole kirjeitä kirjoi-
tella, hän vain antaa ne, kun niitä tulee.

Vuoden perästä ei Ville enää juossut postikonttorissa, vaan
sensijaan sataman kaijilk. Muut ihmiset alkoivat jo mielestään
olla perillä asiassa: kun ei kahteentoista kuukauteen aluksesta
saavu rivin töherrystä paperilla, niin jo ennemmin alkaa keitetty
hauki haukotella ruokavadissa pöydällä, kuin siitä aluksesta
enää tietoja saavat muut kuin nuustivat kalat mahdollisesti
jossain meren savipohjilk! Ville sensijaan ei kyllä puhunut
ajatuksistansa tässä suhteessa kenellekään mitään, mutta joka
huomeltai, kun hän oli hädin kiirein saanut vaatteet ylleen ja
sen verran kuumaa kaadetuksi kurkustaan alas, ettei vatsa

jäänyt kylmäänsä nurisemaan koko aamupuoleksi päivää, näh-
tiin hänen juoksunhölkässä kippaavan Satamakatua alas.
Valmqvistin puodissa tiskin takana hänen piti olla kello seitse-
mältä — tiskin taakse oli Villen nimittäin jo puolivuotta sitten
ollut palattava takaisin, oma konttoripöytäkin oli ollut myy-
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tävä huutokaupalla! — kello seitsemältä siis piti olla työ-
paikalla, mutta sitä ennen oli hät'hätää käväistävä möljän
nokassa kurkistamassa oliko uusia laivoja — Albatrossin nimeä
ei Ville omissa ajatuksissaankaan enää maininnut! — oliko yön
kuluessa ankkuroinut uusia laivoja redille. Olihan niitä sellai-
sia sinne silloin tällöin ankkuroinutkin, mutta harmaana varisi
Villen harittava silmä niiden vieraista rikeistä, eikä Villellä siinä
turhia aikoja ollut mielensä katkuja tunnustella, koska tasku-
kellon viisari hoputti ja puomi Valmqvistin ovella oli avattava

kello seitsemältä. Päivällä kerkesi taaskin puolentunnin ateria-
välillä, kun hiukan varasti juoksuksi, käväisemään satamakujan
suussa, senverran vain, että näki, olisiko mitään tutunnäköistä
laivaa lämäämässä Vasklotin nokan takaa haminaan. Ja kun
ehtoosti päivän viimeiset kahvifientelit olivat punnitut ja
pussitetut ja rautapuomi kolisten nostettu takaisin paikalleen
Valmqvistin puodin ovelle, niin satamamöljälle oli Villen matka
taaskin, ja nyt hänellä oli — satoiko sitten taivaan mahtumilta
silkkaa vesivalua niskaan, vai piiskasiko tuuli mereltä niin, että
sai suojella hytistelevää ruumistaan, minkä parhaiten taisi pys-

tyyn käännetyllä takin kauluksella — nyt hänellä oli hyvä oma

aika kävellä edestakaisin pulvärkillä, eteläpäästä pohjoispäähän
ja pohjoispäästä eteläpäähän ja halunsa mukaan pingottaa sil-
mää sataman suuta kohden niinkauan kuin pimeältä jotain
erotti. Jokaikinen jumalan päivä Ville nämä juoksunsa juoksi,
ihmiset nauroivat, että talvellakin, kun meri oli jäässä Meren-
kurkkua myöten ja koko Itämerellä ei ollut liikkumassa tervat-

tua lankunpaksta, että Ville silloinkin kippasi samat travinsa
satamassa, tallasi polkunsa möljän umpihankeen, ja sunnun-

taisin, kun oli aikaa, viivyskeli siellä suljettujen makasiinien
edessä, joista rotatkin olivat talveksi paenneet, kokonaiset päivän
niskat vuoroin edestakaisin harpaten, vuoroin välistä tunti-
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kausiksikin pysähtyen milloin mihinkin pulvarkin kohtaan
silmät härillä ja liikkumattomina tuijottaakseen Vasklotin
lumisen nokan ohitse jonnekin jäätyneen meren ja viluisen
taivaan rajamaille.

Niinkuin sanottu, ihmiset pitivät Villen laivaa jo aikoja
menneenä kaluna ja miehistöä kuolleen kirjoissa. Villen velal-
lisetkin, jotka silloin muinoin olivat hupsuuttaan ja ahneuttaan
lykänneet rahojaan lainaksi, että Ville sai Albatrossinsa rikiin,
hekin olivat, vaikka asia kyllä vielä joskus karvastelikin sekä
mielen pohjalla että kukkarossa, alkaneet antaa kasvaa sammalta
harmilleen. Minkäs tyhjältä mieheltä otti, jolla ei ollut kuin
kuukausi kuukaudelta kiiltävämmäksi kuluva sortuutti yllä
ja nilkkuvan vuokrapöydän laatikkoon talletetut kivan paperit,
joista haijikaan Atlantin syvyyksissä ei enää maksaisi punnan
kiiltävää. Joku pahasuisempi vain saattoi joskus Valmqvistin
puodissa asioilla käydessään ja katsellessaan, kuinka Ville tiskin
takana hääräsi kahvifienteliä punnitsemassa jollekin kaupun-
gin matamille, kysäistä: 'No koskas sitä sinun kahvilastiasi,
Ville, sitte aletaan purkaa möljälle? Saisi silloin ostaa tuoreel-
taan naulan verran, ennenkuin kerjetään sekoittaa papuja jouk-
koon! Vaikka säkkikaupalla minä sitä saisin tapulista ottaa,
että korkorästit vähän lyhenisivät, jos muistat.'

Vuosia tätä menoa siis kesti, Ville juoksi juoksunsa möljällä
ja punnitsi fientelinsä puodissa, tukka oheni pään kaljulla ja
harmeni korvallisilla, silmät tihruivat punerviksi ja vetistäviksi
alinomaisesta likinäköisestä tirkistämisestä tiskivaa'an punnuk-
siin silloin, kun ei tuijottanut sataman suun tyhjään, ihmisetkin
alkoivat unohtaa Villen asiat: onhan sitä elämän hyörinässä
muutakin tekemistä ja tappelemista kuin Valmqvistin tiski-
miehen hommien naureskeleminen, juoskoon möljällä, koska
sääriä näkyy miehellä riittävän!
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Seitsemän vuotta oli siis kulunut siitä lokakuun päivästä,
jolloin Albatross muinen oli kevittänyt ankkurinsa ja Ville käsi-
torolta määrännyt, että Albatrossin oli seilattava oma kahvi-
lasti Vaasan haminaan, seitsemän vuotta, tasalleen Jaakopin
kosio-aika, oli siis kulunut mainitusta päivästä, kun Ville taas-

kin muuanna harmaana lokakuun huomeltaina tulla köpittää
satamakujan suulle vähän möljälle vilkaisemaan, ennenkuin
säärystää souviinsa Valmqvistin puodissa. Sinä huomeltaina
sai sentään puomi Valmqvistin puodin ovella Villen puolesta
jäädä lukkoihinsa, sillä sataman suusta oli paraikaa länsäämässä
redille merkillinen otus vesillä liikkujaksi. Fregatin riki sillä
oli, ja isonen olikin fregatiksi, mutta mastot ja raakapuut jo
kaukaa nähden sormenpaksuisessa sammaleessa ja lieneekö kokki
ripustellut vanhoja tiskiriepujaan raakoihin, purjeiksi ei aina-
kaan juljennut niitä homeenmustia riekaleita kutsua, joita mas-
toissa pärjättiin kokoon siinä kun alus lipui keskiredille. Alba-
tross se oli, joka siinä ankkuroi, se asia ei muuksi muuttunut,

vaikka kuinka tirkisti ja kuinka polvia heikotti. Laitaviivan
käyrä oli selvästi Albatrossin, vaikka se nyt köyristi selkää
ylöspäin kuin piesty koira sensijaan että se lähtiessä oli kors-
kaillut nelivuotiaan orhin komeassa kenossa, kanttipiira kyljen
kupeessa kulki samaa siroa suuntaa kuin Albatrossissa, vaikka
se keskilaivalta nyt oli varissut pitkät matkat ja etustäävissä
irvisti irralleen riistäytyneenä, kuin varpaan pään kohdalta
auennut vanha kenkäraja, ja kun laiva nyt ankkurissa hiljal-
leen hipui aaltojen mukaan, näki ahteripeilissä jotain aavistusta
sinne joskus tuhritusta nimestäkin, Albatrossiksi sen arvasi ja
tavasi, vaikkei kirjaimissa paljon jäljellä ollut alkuperäisestä
valkoisesta väristä, ja mihin hemmettiin olivat tippuneet nimi-
kentän ympäriltä kullankeltaisiksi maalatut reunakehykset ja
puuruusutukset, niin että koko koreudesta oli enää vain jäljellä
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paha lohko siellä täällä osoittamassa, mistä kalliilla työllä veis-
tetty köynnöstymä oli kulkenut! Ville seisoi paatuneena möl-
jällä, sormenpäät haparoivat harillaan tyhjää ilmaa ikäänkuin
hakisi hän omaa päänuppiaan jostain, josta hän ei sitä löytänyt,
ja silmäparat äijällä kasvoivat kuin varsien päähän. Yht'äkkiä
alkoi ohut harva parta miesparan leuan päässä merkillisesti
täristä, hartiat loksuivat niinkuin horkka olisi pudistellut ruu-

mista, ja ties kuinka olisi käynyt, mies lysähtänyt siihen paik-
kaan möljälle kuin ryysykasa, polvetkin kun tutisivat ja hoip-
puivat niinkuin olisi ollut tynnyrin jyväsäkki painamassa äijän
ryhillä, ties kuinka olisi käynyt ellei haminapalvelija, joka hän-
kin möljältä katseli fregatin ankkuroimishommia, olisi huoman-
nut Villen asioiden olevan hullusti ja käynyt juuri parahiksi
kynkkään, ennenkuin mies oli kolissut kaijille. »Mikäs Villen
polviin meni?» kysäsi hän, jakun huomasi Villen jäävän keta-
roilleen, ohjasi hän ajatuksia muuhun ja sanoi jutun jatkoksi:
»Eipäs ole minun päivinäni seilannut Vaasan naminaan tuom-

moistakaan traakkia ennen tätä päivää!» puheli hän, osoitellen
vapaan kätensä peukalolla Albatrossia, joka nyt oli vakaasti
ankkurissa. »Tulee kuin Turkin sodasta nenä niistettynä!»
»Albatross se on, minun Albatrossini, seitsemän vuotta olen sitä
odottanut, ja tuossa se nyt on, näetkö sen, laske mastot, kolme
niitä on ja jokaisessa täysi riki, fregatti se on, minun fregattini!»
läähötti Ville senverran kuin rinnasta vinkuvaa ääntä lähti.
»Jaakoppi minä olen, Israelin Jaakoppi, Jaakoppi palveli Leean
tähden seitsemän vuotta jaRaakelin tähden seitsemän ja seitse-
män vielä lammaskarjasta, kaksikymmentäyksi vuotta minä
kiersin killinkiä, tapuloin killinkiä, kokosin riksiä, kopeekkaa ja
ruplaa, kaksikymmentäyksi vuotta, laske se sormillasi, miehen
ikä vakusta aviosänkyyn, mutta minä en ajatellut Raakelia, en
Leeaakaan, killinkiä vain, jakillinkien tapuloimista pinoksi, jolla



97

oli fregatin paino! Sitkeämpi minä olen kuin Jaakoppi, hän sai
Leean ja Raakelin ja seitsemäntuhatta lammasta, niinkuin minä
sain fregatin, mutta yhden ainoan yön hän vain paineli Jumalan
kanssa siunauksestansa ja ontui jo siitä, kun minun painiskeluni
on kestänyt seitsemän vuotta, seitsemän vuoden jokaisen yön
ja seitsemän vuoden jokaisen päivän, ennenkuin silmäni näkee
Albatrossin ja seison pystyssä kaijilla! Katso miestä, nämä luut
ovat kestäneet painin ja lonkka ei nilku, vaikka siunauksen
säkki olisi isokin niskaan nostettavaksi! Jaakopille siunattiin
kaksitoista poikaa Rubenista Benjaminiin, merillekin mahtuu
fregatteja muitakin kuin Albatross!»

Ville oli puhunut itsensä niin hoki, että hän nyt tositeossa
oli lysähtämäisillään haminavahdin käsistä möljälle ja tällä oli
täysi työ pidätellä häntä pystyssä. »Turkin sodasta nenä
niistettynä!» puhella jupisi hän enemmän itsekseen kuin hamina-
vahdille. »Niinkin käy joskus. Raamatussa on puhetta muis-
takin miehistä kuin Jaakopista. Saul, Kissin poika, sai kruunun,
valtikan ja valtakunnan, ja Gilboan kallioilla kerjäsi hän, kym-
menen tuhannen väkevän entinen herra, turhaan aseenkanta-
jansa lävistämään ruumiinsa; itse hänen, Israelin kuninkaan oli
omin käsin sovitettava miekan tyly kärki rintaansa vastaan ja
langettava siihen. Jobilla, Uz'in miehellä, oli lapsia, karjaa ja
tavaraa, ystävät ja pitopöydät, mutta muuanna huomeltaina
ei hänellä ollut muuta omaa kuin säkki, jolla peitellä raadollista
ruumista ja tuhka, jolla kurjana istua, ympärillä kolme viho-
laista, pilkan lipeätä liukasten kielten kaksihaaraisissa päissä.
Seitsemän vuoden pimeinä ehtoina ja pitkinä öinä, kun ei uni
saavu silmäkudalle, kerkiää kankein sormin kääntelemään
raamatun lehtiäkin ja hakemaan sieltä omat paikkansa! Souda
minut Albatrossiin, vielä on minulla isävainajani vanha kello,
tässä kourassani näet, sen saat ja kotoa perintöraamatun, kun
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tyhjä mies ainoana omaisuutenaan Valmqvistin puodissa räh-
jätty puku yllänsä sinun ruuhestasi kiipeää fregattiinsa!»

»He-he! tottakai retarin pitää kivaansa pääsemän!» nauraa
murahteli haminavahti, joka jo huomasi, ettei hänen kättään
enää tarvittu Villen käsikynkässä, ja hellitti siitä: mies seisoi
ilmankin paikallaan kuin talven alle jäänyt, pellolle jäätynyt
kuhilas! — »Vaikka toden puhuen, niin kyllä minä soutupalk-
kani mieluummin otan killinkeissä, kuin kellossa, joka nukahtaa
liivintaskuun!» puheli hän irroitellen ruuhen liinaa möljä-
paalusta. »Nauriinne taulussa torkottivat molemmat viisarit
prikulleen kahteentoista, ja se on sopimaton numero kellon
osoitella näin huomeltaina kukon laulun aikana. Minä olen
vanha merimies ja minulla ovat aanaukset ja minä en kym-
menestä riksistäkään pistä liivin taskuuni kelloa, jonka viisarit
näyttävät vuorokauden umpeensa kahtatoista, sillä se merkit-
see, että mieheltä ovat joko ajan tunnit mitatut, tai minuutti-
viisari loikkaamassa semmoiseen tuntemattomaan, jota ei viisas
minun iässäni enää viitsi lähteä rehkimään!» — Haminavahti
oli saanut ruuhen kyljittäin möljän kupeelle ja auttoi nyt käsi-
kynkästä tukien Villeä alas veneeseen, itsekin säntäten itsensä,
niin kankealta kuin näyttikin, pölkky pölkyltä möljän seinä-
mällä keikkuvaan ruuheeseen. Etutuhdolle istuttuaan ja haet-
tuaan airoparin käsiinsä haminavahti kuitenkin vielä, ennenkuin
sylkäsi kämmeniinsä ja alkoi soudun, palasi varmuuden vuoksi
vielä kerta asiaan. »Pitäkää itse vaan kellonne ja raamattunne!»
puheli hän Villelle, joka maltittomana oli unohtanut istuakaan
ja kurkku kurotettuna ja kumaraselkäisenä seisoi keskellä
venettä ja ontoin silmin tuijotteli laivaansa kohden. 'Minä
soudan teidät omalla riskillä, ja odotan laivan kupeella, kunnes
palaatte, niin nähdään sitte, oletteko mies maksamaan soutu-

palkan killinkeissä selvällä rahalla!» päätti haminavahti ajatuk-
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sensa. »Kymmenen riksiä saat, kymmenen riksiä saat, jos käteeni
punaisen setelin saan!» jupisi Ville melkein ajatuksettomana,
silmät koko ajan naulattuina Albatrossin mustanharmaaseen
kylkeen. —■ »No, se oli miehen lupaus, sen varasa voi vetää
vähän pitempiäkin vetoja!» hörähytti haminavahti hyväpartai-
sensa. »Kymmenen riksiä saat, kymmenen riksiä saat, jos käteeni
tuutin sillilaukan tahraamat liepeet joka nykäisyltä läpättivät
tukeviksi ponnisteleviin sääripiippuihin.

Albatross makasi nyt jo vakaasti ankurissa. Totisesti, olipa
laiva päässyt haalistumaan! Kylki koko pituudeltaan harmaan
hallava kuin savirapakossa rypenyt musta lammas, terva varise-
villa suomuksilla niinkuin puolen vuotta tiinun laukassa maan-

nut säynään kyljyspieli! Villen alkoi sisu riidellä. Eikö pirun
ja murjaanien mustan jumalan nimessä ulkomailla saanut tervaa

ostaa? Niinkuin pihaton päätyseinä, kun talvinen tunkio on

kärrätty pellolle! Ja plokit! Niin vilkkuivat ja välkkyivät
lähtiessä valkoisessa maalissaan kuin pestyt posliinipilkut
mustantervaisessa taklingissa, ja nyt niinkuin harmaat räkä-
klotit roikkumassa kuluneitten touvien päissä! Villen tikut-
tavat silmät hyppelivät ahneempina ja ahneempina surkeudessa.
Kylläpäs on maali saatu virutetuksi toppien nupuista ja raako-
jen päistä, mastojen välkkyvä värnissa peitetty vihreän-sinis-

tyvään sammaleeseen, kantäkkilista liisteillä kuin köyhän
talon sontareen puuantura, ja, jumaliste, onko kapteeni vetänyt
vanhan sänkykkanansa lipuksi toppiin, senverran siinä rie-
vussa on väriä ja eheätä kanttia! Ville oli huomannut senkin,
että galjuunakuva kokkapuun alla oli nenäpuoli ja puuhelmistä
immen avoimella kaulalla enimmät lohenneet ja halkoisia: mikä
hemmetti niitäkin on käynyt kolhimassa? manasi hänen sisuk-
sissaan kasvava kiukku.

Nyt alettiin olla jo perillä, haminavahti oli kääntänyt kan-
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keata niskaansa senverran, että hänkin jo teki huomioitaan.
»Ei tervan hajua laivassa», puheli hän airoillansa ruuhta kyljit-
täin laivan sivulle liikehtien. Villen silmät olivat kuin noidut-
tuina ja liikkumattomina naulatut veden rajaan laivan kupee-
seen, jossa sotkui ja velloi niin pitkälle ja syvälle kuin hallavan
viheriästä merestä laivan kylkeä eroitti kyynärän pituinen, kel-
taisen likainen parta. »Pohjan allakos Kalle lastiansa laahaa
Brasiliasta asti?» kihelmöitsi hänessä närkäs kysymys. »Onkos
Atlantti ollut Kallen mielestä luutimisen tarpeessa, kun sitä
tuommoisella lorvilla on pitänyt lavaista? Ihmekös, jos on astia
meressä upi räämäisiä vantteja myöten, kun on rahdattu kölin
alle lastiksi koko tropiikki!»

Harvoin on sisimmiltään karvaisempi retari siirtänyt silmän
hapanta kivan kupeelta fregatin reilinkiä kohden, kuin siirsi
Ville silloisena lokakuun viluisena huomeltaina Vaasan sata-

massa haminavahdin ruuhessa närkästyneet näkimensä kupeen
kellahtavasta ruohosotkusta verkalleen fregatin haaltunutta
tervaseinää pitkin ylöskäsin. »Niinkuin petsattu elfenpuu, niin
kiilsi tuokin kylki seitsemän vuotta sitten, jokainen sauma pak-
sussa piessä ja lankun pinnat tervan mustassa posliinissa!» kerkesi
ajatuksen nirko repimään hänen sydäntänsä, kun hän lankku
lankulta laski jokaisen sauman suun, jonka raosta pullotti
ruokottoman alastomana tilkkeen harmaan paljas, virutettu
hamppu. Golgatan laellekin päästään askel askeleelta, ja
retarin silmäkin saavutti viimein parraspuun. Mutta jos oli
karvainen karvas miehen sisu, niin karvaisempaan vielä saivat
nyt miehen silmät tuijottaa. Laivassa oli nimittäin nyt jo
myöskin huomattu tulijat, ja kun Villen silmät tarkastus-
matkallaan olivat viimein kiivenneet Albatrossin parraspuuhun
saakka, niin kurotteli sieltä reilingin ylitse karvamätäs, jonka
ymmärsi ihmisen pääksi, kun ajatusta viljeli. Kalleksi Villekin
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otuksen kohta arvasi, vaikka sai sinne tirkistää, ennenkuin sam-
maltukun keskeltä eroitti kiiluvat silmät, joissa oli naurun
sulaa sen, minkä pieniin tihruihin mahtui. Karvaisuus oli nimit-
täin tässä tapauksessa pelkästään ulkopuolista laatua, ja kun
parran takkuun paremmin kerkesi tottumaan, niin olisi silmien
kurista päätellen voinut lyödä voittovedon siitä, että pensas-
ton peitossa olivat huulten ja poskien palvot varsin tyytyväi-
sessä naurun toimituksessa.

»Retarikos sieltä on tulossa?» kuului mättään sisuksista
ääni, jonka lähtö todisti, että niitä suupieliä ei oltu seitsemään
vuoteen ainakaan puhumisen turhuuteen liiaksi viljelty, se
särähteli niinkuin avaimen kierto lukossa, jonka vietereihin on
paatunut vuosikausien ruostetta. Mutta kun lukko kerta hel-
tiää liukumaan, niin mikä hätä silloin on sälistä edelleen!
Ja Kalleltakin, kun hän kerta oli äänensä löytänyt, pääsi
puhe merkillisen liukkaasti. »Terveiset West-Indiasta ja Ost-
Indiasta!» höröttelivät partaiset huulet jo valtoimeltaan juttua
niinkuin vuoskymmenen vanha viinipullo sisältöänsä, kun
päällimmäinen homeenkokkare on pulpahtanut kurkkua tuk-
koamasta. »Mutta mihinkäs retari on vatsansa pudottanut?
Housut lommolla siltä kohdalta, johon ruoka talletetaan, niin
että suruksi vetää räätälin turha vaivannäkö ja vaatetavaran

haasko! Eikös Närpiöstä enää voinauloja ostaa saa?» — Kal-
lella oli kieli aivan karkumenossa, kun se kerta oli onnella
päässyt liikkeelle. »Ja mihinkäs retari on partansa varistellut,
kun on vain harva haivena siellä täällä leuan päässä? Minulla
sensijaan se puskee joka paikasta esiin, silmät sentään ovat

senverran pysyneet selvillä karvoista, että kurssin näki ottaa

kotohaminaa kohden!» tyydytteli Kalle äkillistä puheliaisuuden
tarvettansa. »Konsti, viskaapas köysi retarille, että saadaan
hilata äijä puurin puolelle, ja katsella, miltä semmoinen ihmi-
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nen näyttää, jonka anturain alla on ollut maakamaraakin vii-
meisinä seitsemänä vuotena!» komenteli Kalle puurin puolellekin.

Ville ei toistaiseksi ollut puhetuulella, hän vain seisoi ruu-

hessaan verrattain umpisuisena miehenä ja katsella kyräili epä-
luuloisesti konstin hommia, joka oli loikannut reilingin par-
taalle ja siellä piuvaili käsissään paksua köysivyyhtiä. »Under-
hoi!» kuului samassa ylhäältä, ja oli Villessä senverran van-
haa nopsakkuutta, että kerkesi päänsä väistämään tieltä,
kun kahden tuuman köysi raskaana kimppuna kolisi ruuheen.
Haminavahti vanhana merimiehenä siihen kiinni kimpasi:
Villellä oli täysi toimitus omasta pystyssä pysymisestään, ettei
selittämisen rakoa asiassa. Köysiportaat olivat kelvottomat,
tippunut päistikkaa ruuhen partaan ylitse Albatrossin limai-
seen ruohosohjoon. Kapteenin kulmaluitten takana oli sillä
välin ajatus värkännyt lujasti, koska hän yht'äkkiä äkkäsi
selittämisen rakoa asiassa. »Köysiportaat olivat kelvottomat,
risahtivat poikki Bombay'ssa, kun tullinuuski kiipesi laivaan
— se pahus osasi uida, niin että se pelastui! — ja kun on
tässä pitänyt säästellä, niin en raskinnut ostaa uusia, eikä
köyttäkään ole sillä tapaa liikaa, että olisi plissattu puu-
rissa vanha eheäksi, astuimetkin olivat jo lahot!» selitteli
hän juurtajaksaisesti toimitellen. Haminavahti oli sillävälin
kirvottanut köysiläjästä touvinpään esiin ja kurottanut sen

Villelle, joka huomattavasti neuvottoman näköisenä sitä nyt

piteli ja taivutteli käsissään; kopettunut ja kankea se olikin,
niin että kysyi melkein voimia ranteimissa, kun sitä luokaksi
väänsi. Kapteeni ehättikin paikalla lohduttamaan ja neuvo-
maan: »Hyvin sillä puurin puolelle pääsee! Kierasee pari ker-
taa uuman ympäri vaan ja solmii pukinsorkkaan mahan koh-
dalle, miehet hilaavat raakaplokista ylös ja konsti ja puosu
pärjäävät puurin puolelle!» Kapteeni murahti rohkaisevasti.
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»Sillä lailla me Kap'issa ryssän konsulinkin laivaan nostimme!
Paljon lihavampi mies kuin retari oli silloinkaan, kun matkalle
lähdimme, ja hyvin paikat kestivät!» — Ymmärsi Villekin,
ettei asia odottamisesta parantunut, hän sai köyden taipumaan
pari kertaa ympärilleen, hän kääräsi sen varmuuden vuoksi
kolmeenkin varviin uumilleen, ja haminavahdin avulla saatiin
pukinsorkkakin syntymään, kun kaksin miehin punnattiin
kovan uppiniskaisen köyden kimpussa. Senjälkeen ei ollut
enää kuin puolen minuutin sätkytteleminen ilmassa, ennen-
kuin retari hengästyksissään ja ilmaa keuhkoihinsa pärsky-
tellen seisoi fregattinsa kannella ja sai mutistuksi jotain lasku-
portaista: »Miksei niitä hissattu alas, että olisi ihmismäisesti
päässyt laivan puolelle?»

Kapteeni joutui taas selittelemään. »Laskuportaat olisivat
tosin olleet erinomaiset nyt!» myönsi hän auliisti. »Mutta
kuka semmoisia mööpeleitä olisi raskinnut käyttää matkan
rähjässä? Eihän meillä mamselleja ole puuriin kiivennyt? Ja
kun touvit ovat semmoisia pahuksia, että ne kuluvat seila-
tessa, niin on täytynyt plissata niiden jatkoksi laskuportaiden
köydetkin ja tarpeeton puuvärkki on senjälkeen käytetty ovien
ja luukkujen paikoiksi, kun ne jumalattomat aina kekkaavat
pahimmista paikoistaan! Ja mitäs siitä, hyvinhän on käynyt,
koska tässä ollaan täkillä terveinä ja kättä paiskataan!» ohjasi
hän juttua ovelasti paremmille urille. »Terve pikiseen kou-
raan!» puheli hän ja kökötti senverran kuin kankeata käsi-
vartta oikenemaan sai, oikeanpuolista etu-ulotintaan retaria
kohden.

Mutta se käsi sai jäädä kurottamaan tyhjään ilmaan. Lai-
van isäntä oli nyt jo selvinnyt senverran pökerryksestään,
että huomasi seisovansa turvallisella täkillä ja veti molemmat
kätensä selän taakse katsella luimistellen melko tuikeasti kap-
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teenia silmävalkuaisesta silmävalkuaiseen. Hän oli nyt jo täy-
sin perillä siitä, että hän seisoi oman fregattinsa kannella.

»On meillä muitakin selvittelemisiä ennenkuin käsiä ruve-
taan tuhrimaan toistemme käsiin!» kivahti hän kiristäen
kätensä selän taakse niin loitolle kuin suinkin, ikäänkuin
pelkäisi hän, että kapteeni kävisi sieltä noutamassa hänen
kouransa kurotettuun kämmeneensä. »Missä hemmetissä sinä
olet laahannut laivaa, ja missä kunnossa sinä tuot sen takaisin!
Minä annoin sinulle aluksen kuin putsattu salonki, ja sinä
tuot sen takaisin sikapihattona!» tiuski hän, kun silmä oli
sattunut kannella juoksentelevaan porsaspariin.

Hölmistyneellä kapteenilla oli käsi vielä kurotettuna ilmaan,
mutta paluumatkalla se jo oli raapasemaan harittavia niska-
karvoja. Hänen silmänsä olivat seuranneet kapteenin silmiä
porsaspariin, ja muun puhumisen puutteessa alkoi hän niska-
karvojansa kynsien selitellä viattomien elikkojen olemista.
»No, kun meillä on ollut pitkät matkat, niin olen kasvatta-
nut sikoja täällä, että on joskus tuoretta läskiä suuhun!»
puheli hän järkeä retarille. Ja luullen yht'äkkiä äkänneensä
syyn retarin selittämättömään kuvastumiseen, komensi hän
konstille: »Toimita pojat nostamaan sikaruuhi puoleen kajuu-
tan oven edestä, että retari pääsee mukavammin kävelemään
kajuuttaan!» Ja laivan isännän puoleen kääntyen jatkoi hän
sopuisasti: »Käydään sisään nyt kajuutan puolelle, niin saa-
daan puhella asioista paremmin. Ei ole tullut kirjoitetuksi-
kaan, kun käy se kirjoittaminen niin kankeasti ja turhia mak-
suja vaan saa maksaa. Singaporessa kerran aloin kirjoittaa,
mutta en saanut kirjettä riitatuksi ennenkuin laiva tuli las-
tiin, ja mitäs minä olisin pelkän kirjeen vuoksi jäänyt ki-
van kanssa Singaporeen makaamaan, kun oli hyvä pasaati
Valparaisoon? Arvelin, että tiedätte te minun voimiseni ja
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jaksamiseni muutenkin, ettei minun sitä paperille tarvitse
präntätä, ja mikäs hätä retarilla oli maissa odotellessa?» Kalle
puheli edelleen sopunuotissa, vaikka tunnustaa täytyi, että
silmissä alkoi viskellä punaisesti ja ääni käydä tikuille. Van-
hoja rippikoulutoveruksia, eikä vielä oltu kättä paiskattu edes,
vaikka niinpaljo oli lauteerattu! Onkos tämmöinen laita
vastaanottoa, kun on rähjännyt seitsemän vuotta toisen hyväksi
sitkeästi kuin sontiainen kasassa! Mitä ajattelivat merimiehet-
kään ympärillä? Konstikin, järkimies ja puosukin, joka koko
reisulla ei ollut seitsemään vuoteen puhunut ainoatakaan tar-

peetonta sanaa suustaan, katselivat nenäorsiansa pitkin laivan-
kanteen ikäänkuin olisivat häpeilleet jotakin. Kapteenilla alkoi
veri sakoiltua niskaan.

»Viis ja viisikymmentä minä sinun voimisistasi, mutta

minun laivani!» tiuski laivanisäntä silmät semmoisina kuin olisi
tahtonut syödä koko kapteenin karvoineen päivineen. »Raippaa
ansaitsisit Vaasan torilla, semmoisessa pinteessä olet minua
pitänyt seitsemän vuotta! Seitsemän vuotta koko omaisuuteni
vesillä ja minä kuin säkissä tietämättä mistään! Seitsemän
vuotta juossut postikonttorin luukulla jokaikinen postipäivä,
seitsemän vuotta tirkistänyt silmäni sokeiksi aviisoiden kiva-
uutisiin, seitsemän vuotta kirjoitellut konsuleille kaikissa maail-
man riikeissä ja valtakunnissa, eikä Albatrossista nimen hajua!
Silakkaa ei kärvennetä hiilustalk pahemmin kuin sinä seitse-
män Jumalan vuotta minua! Minulla on kymmenen kynttä
sormien päissä, kiitä lykkyäsi, etteivät ne ole poskiparrassasi
tällä hetkellä!»

Kalle oli komentosillalta tarpeeksi monta kertaa katsellut
meren vihreään valkuaiseen parraspuun takana, kun se pahim-
pana kattilana kiehuu ja sähisee sillä välimatkalla, jonka silmä
erottaa suitsuvan reilingin ja roiskuvan taivaanrannan väliltä,
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tietääkseen kokemuksesta, että on pirun puuskutellessa paras
reivata riepuja raakapuissa, minkä kynsiltä kerkiää ja jättää
kiroominen siksi, kun meri on lakannut sylkemästä. Niinpä
hän nytkin tyrehytti kiukun nousemasta niskasta aivoja hämää-
mään, sylkäsi vain läjäyksen kanteen, ja sanoi sitte sopuäänellä:
»Vai retari on ollut levoton laivansa puolesta? Sitämar se

Ryssän konsulikin Kap'issa puheli, sama, jonka hilasimme
laivan puolelle, jutteli että konsulaatista on moneen kertaan
kyselty, onko Albatross paseerannut Kap'in. En minä sentään

pitänyt asiaa pahempana, koska juuri olimme kotomatkalkkin,
Rio'n kautta vain Suomeen, arvelin sitenkin, että eivät asiat
vanhene, vaikka ne suullisestakin puhuu. Olisi sitäpaitsi tar-

vinnut viipyä viikon päivät ankkurissa Kap'issa, ennenkuin
minä olisin saanut kirjeeni riitatuksi paperille, ja minun mie-
lestäni oli laivan saapuminen tärkeämpi asia kuin kirjepaperin.
Ajattelin minä sitäkin, että mitäs murhetta teillä on kivasta,
kun tiedätte, että siinä on kapteenina vanha rippikoulukam-
raatti ja närpiöläinen!» lisäsi Kalle vielä taitavasti pienen vara-
reivinkin juttuunsa.

Kapteeni oli puhellessaan lähtenyt kävellä vankkaamaan
kajuutan ovea kohden, jonka edestä sikaruuhikin jo oli nos-

tettu puoleen. Hänellä oli se viekas taka-ajatus, että laivan
omistaja seuraisi jäljestä ja he pääsisisvät miesten silmistä pois
kajuutan puolelle selvittämään asioita. Siinä hän olikin las-
kenut sträkin oikein, sillä laivan varustaja, vihapäissään ensin
potkaistuaan tarpeettoman tylysti jaloistansa puoleen toisen
laivan porsaista, joka tuttavuutta rakentaen oli viattomuu-
dessaan tullut kahnuttelemaan kylkeään hänen säärtään vas-
taan, säärysti niin nopeasti kapteenin jälestä, että kerkesi
kajuutan ovelle ennen tätä ja isäntävaltansa näytteeksi astui
sisään tyhmistyneen Kallen nokitse.
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Kajuutan puolella nyt siis olivat laivan isäntä ja kapteeni.
Jos ruokailuhytissä kuppeja kalisteleva kokki olisi painanut
korvaa kapteenin jalessaan tiiviisti sulkemaan oveen, ei hän
aluksi olisi kuulemastaan paljoakaan lihonnut. Kajuutassa
oltiin nimittäin toistaiseksi aivan visusti suun käyttämiseen
nähden. Kapteeni oli jäänyt oven suuhun seisomaan, mutta

retari oli kohta sisään päästyään alkanut merkillisen harp-
pailun pienen kajuutan toisesta kulmasta toiseen. Kapteenin
täytyi ihmetellä, kuinka nopeasti sortuutin kuluneet liepeet
kerkesivätkään heilahtamaan uuteen iiriin retarin kintuissa
joka kerta, kun kurssi kajuutan kulmassa käännettiin. Olisi
astiassakin klyyveri takastaagissa, niin ties kuinka sojosti siep-
paisi tuuleen! aprikoi Kalle asiallisesti, mutta närkästyi samassa:

vihtoo korteillaan kuin kärpäsiä nurkista! ajatteli hän. Ei
tuolla juoksemisella Vaasan haminaa pitemmälle kuitenkaan
päästä!

Retari tuskin ajatteli paljon mitään, harppasi vain, vuo-
roin kädet hieromassa selän takana, vuoroin kämmentä tah-
koen edessä. Joka kerta kun hän menossaan sivuutti oven

suussa seisovan kapteenin, tuhautti hän nenäänsä ja nikautti
olkapäitä, mutta juoksi entistä vinhemmin edelleen, ja vaikka
meno oli kova kohta alussa, kiihtyi vauhti knuuppu knuu-
pulta joka kierrokselta. Kapteeni oli aluksi kajuuttaan tulles-
saan ottanut lakin päästään, mutta se oli jo löytänyt takaisin
totutulle paikalleen torroiselk tukalla, kädet olivat hakeneet
itsensä verrattain syvälle nutun taskuihin, ja mitä useamman
kerran ja mitä uhkaavamman läheltä retari syöstävänä luikki
kapteenin nokan editse, sitä leveämpään tanaan asettuivat
kapteenin lyhyet sääret köysimatolk oven edessä: kapteenissa-
kin alkoi nähtävästi kiehua veri.

»Minulla on pukspröötti naamassa törröttämässä niinkuin
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sinullakin, vaikka lyhyempi, pysy siitä sen matkan takana
kuin tarvitaan, ettei stryykätä yhteen!» sanoi hän, kun Ville
jo pyyhkäsi hänen ohitsensa melkein nenän päitse. Ja puheen
alkuun päästyä oli jo helppo jatkaa. »Mikäs retaria vaivaa?»
kysyi hän. »Olen minä nähnyt punaisia ihmisiä ja keltaisia
ja kuparin värisiä, mutta en ikinä tätä ennen vihreitä ja

kretliinin kirjavia! Murjaanit tervehtivät toisiaan hieromalla
nenänpäitä vastatusten ja kiinalainen turjuttaa tuttavaansa

pitkästä palmikosta, mutta jumaliste, jos minua koskaan on
tervehditty loikkimalla silmieni edessä niin, että nenänpääni
on vaarassa! Minä olen reisannut seitsemän vuotta uskolli-
sesti retarin laivaa, ja vielä ei retari ole antanut kämmentä
tervehdykseksi!» Oven suussa seisoi jokseenkin painava ja kar-
vainen mies, vaikka lyhkäinen, varsinkin koipipäästä, ja pik-
kaisista silmänpippuroista oli leikki kaukana.

»Kämmentä ja kämmentä», laukesi nyt sana retariltakin.
Ja loikaten kajuutan kulmasta parilla askeleella aivan Kallen
eteen, kirkui hän, silmät aivan toisen silmiin tyrkäten: »Ennen
minä rupisammakon pivooni otan kuin sinun kämmenesi!
»Seitsemän vuotta uskollisesti seilannut minun kivaani!» kähisi
hän saaden tuskin sanoja kurkustaan. »Seitsemää minuuttia
kauemmin sinä et tämän laivan lankkuja polje, jos minä aluk-
sessani mitään määrään! Tilit tänne, ja saat sätkytellä sinä
vuorostasi lyhyitä koipiasi ilmassa, kun sinut porsainesi hila-
taan raa'an päästä ruuheen!»

»Älä silmiin lennä, näen minä sinut kauempaakin!» torjui
kapteeni, joka nyt oli tosissaan suuttunut mies. »Eikä minun
sääriäni mikään pohjaa! Maapallon toiselle puolelle minä niillä
olen päässyt, vaikka ne lyhyet ovatkin. Pitkällekös sinä olet
ehtinyt pitkine kinttuinesi Vaasan tulliporttien ulkopuolelle?»
Kallen olivat kädet siirtyneet nutun taskuista housun tas-
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kuihin, silmän pippurat iskivät valkeata ja parta törrötti pos-
killa oikein vaarallisen näköisenä kaikkiin kompassin suuntiin.
»Enkä minä laivasta niin vaan lähde!» sanoa täräytti hän.
»Raha-arkkuni minä otan vaikka pirun näpistä!»

»Raha-arkkusi?» sävähti laivan isäntä epäluuloisesti. »Minkä
raha-arkun?» Ville oli hetkeksi unohtanut kiukkunsakin ja
silmät harppivat Kallea kuin kaivonkoukku pohjaan uponneen
ämpärin sankaa.

»No, omani tietenkin!» vastasi kapteeni. »Killingilleen olen
joka kuukauden viimeinen päivä laskenut siihen sovitun palk-
kani seitsemän vuoden aikana. Siinä on vanhuuden turvani,
ja sen vien mukanani, vaikka lähettäisit kymmenen kasakkaa
niskaani!» Ei koirakaan kostamatta kärsi sitä, että luupala
kiskotaan sen härisevistä hampaista: se ymmärtää leikin sillä
tavalla, että sieppaa härnääjän ranteimen suupieliensä rakoon!
»Minulla on vielä senverran selkeätä järjen tippaa päässä, että
minä varotan kenenkään pistämästä näppejänsä minun raha-
kistuani lähelle! Koiran täytyy häristä, mutta mies sanoo
asiansa selvällä sanalla, ja se on tässä tapauksessa se, että minun
arkkuni on minun, ja se mies saa tekemistä minun kanssani, joka
sen minulta aikoo ottaa!» — Kalle näytti oven suussa jotenkin
vaakavalta mieheltä tällä hetkellä. Eihän pituutta tumpissa
paljoa ollut, mutta se, mikä oli kokoa, seisoi jotakuinkin tana-

vasti tallukoillaan: täräystä oli sekä miehessä että sanassa.

Villekin vääjähti hiukka, pysähtyi senverran juoksussaan,
että kortit sortuutissa pääsivät sekunnin parin lepoon ja tir-
kisti tyrmistyneenä kapteeninsa karvaiseen naamaan. »Nousee
takajaloilleenkin vielä!» ällisteli hän. »Ryövännyt minua seit-
semän vuotta, ja kiukkuinen vielä, niin että kipenöi! Melkein
kuin minä olisin vastuussa ja hän tuomion enkeli!» Mutta ei
aallon harja, kun se kurkistelee reilingin yläpuolilla, kauvoja
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emmi, vaikka se tuntuukin tuokion harkitsevan ilmassa vaap-
puen, suitsuako edelleen vai ei, ennenkuin murto jo kuohuu
sähisten ja hulisten täkille. Villekään ei kerjennyt kauan kum-
mastelemaan, kiukku viskeli sisussa liika korkeata harjaa, ja
suuttumus lonsosi ryöpyten syyllisen viattomaan niskaan. Se
järki Villellä vihassansakin kuitenkin oli, ettei käsirysyyn ryn-

nännyt, niin paljo kuin kynsiä syhyikin siihen, ja niin läheltä
kuin haritetut sormenpäät harasivatkin Kallen poskihaivenia
— sellainen olisi ollutkin Villen puolelta varsin epävarma yri-
tys, sillä Kallen tammista näki, että velkapuolelle hän ei sellai-
sessa tiliselvityksessä aikonut jäädä — käsirysyyn ei siis Ville
katsonut otolliseksi ryhtyä, mutta sanapurkua ei olisi enkeli
taivaasta voinut torjua Kallen yltä: liika pakilleen oli mielen-
kerä sakoutunut seitsemän vuoden katkua.

»Vai minun rahojani sinä höyheniksi ajattelet vanhuutesi
polstareihin? Kaapi home mastojen kyljistä ja sammal laivan
pohjasta, niin pehmeämpää polstarin täytettä saat siitä ja pot-
kit loppuikäsi hyvällä omallatunnolla tavaraa, joka on sinun
rehellistä ansiotasi! Vai naurisvaras vielä tulee kysymään
päiväpalkkaa siitä, että on näppinyt halmeen tyhjäksi ja jät-
tänyt pelkät mullan kokkareet saralle? Kärytät minua seitse-
män vuotta kuin silakkaa halstarilla ja tuot minulle traakin
takaisin kuin lammaspihaton, kun minä annan sinulle Vaasan
komeimman kivan, ja minun pitäisi tässä sortuutissani —

näetkö, kuinka se kiiltää? Se on minun juhksortuuttini
Albatrossin ristiäisistä! — minun pitäisi tässä sillirähjäisessä
sortuutissani katsella, kun sinä raha-arkku niskaryhällä kiipeät
Albatrossin salaisen reilingin ylitse maihin? Luuletko sinä
minua särkeväksi hampaan ikenäksi ja itseäsi iilimadoksi, häh,
joka pullottaa toisen verestä lihavana?» melkein vinkui Ville
silmän ruskeat leiskumassa tuuman päässä Kallen teräksen har-
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maista. — »Sitä raha-arkkua ei liikuteta, ennenkuin tilit ovat

selvät! kiljahti samassa laivan isäntä äkkiarvaamatta kolmessa
äänikerrassa niinkuin kiekumista opetteleva kukonpoika, silmät
lävistivät edelleen yhtä läheltä Kallen naamaa. »Selvitä tilit,
tai vangin kyydillä sintit laivasta satamaan toimitetaan!» lähti
vielä kimeämpi ääni kurkusta ja silmät pistivät kärkiänsä vielä
uhkaavammasti lähelle.

Kalle oli tähän asti seisonut melko jykevästi anturoillaan:
mitäs on seisoessa miehen, joka on tottunut pistämään jalkansa
aina sen verran tanaan, kuinka meri kulloinkin muijaa alla?
Mutta nyt oli ylihaalinki liika äkkijyrkkä Kalienkin ketaroille!
Miehessä tapahtui odottamattoman nopea muutos. Ensiksi aset-

tui parran äreä karva poskipäillä sileään lakoon, vuoroin tulivat
kädet esiin housun taskuista, ensin tipahti vasen ja sitte oikea,
sekuntia myöhemmin oli käsi lakaissut lakin päästä, ja retarin

edessä seisoi nyt varsin lakean näköinen mies, silmät räpyttelevinä.
»Tilit? Jaa, että retari kyselee tilejä, niin?» sopotti Kalle

omia sanojaan kertaillen. Oli tullut kuin palanen kurkkuun
nieltäväksi, ja polvia heikotti pahemmin, kuin silloin kerta
komentosillalla Valparaison kohdalla, kun Albatross kerta oli
saanut ällin puskea puksprööttinsä niin sitkeästi mereen, ikään-
kuin ei aikoisi sitä sieltä kirvottaakaan ja Iso-Valtameri, pahalla
kyljellänsä ollen samalla kertaa huristeli ylälaidan takaa yhdellä
ryöpsäyksellä kymmenkunta tonnia liikojansa täkille sähise-
mään. Jokos tämä nyt on menoa? imi silloin maksan juuria
huikaiseva kysymys, mutta totisesti, heikommalta kuorelta
tuntui tällä hetkellä Albatrossin kansilauta anturan alla kuin
silloin, vaikka nyt oltiinkin vakaassa ankkurissa Vaasan hami-
nassa, ja merta oli kölin alla sama verta syliä kuin silloin
nieleviä virstoja! 'Olisi silloin menty, niin ei tässäkään pai-
kassa tarvitsisi seistä!' pilkisti mielessä pelastuksen rakoa hakeva
ajatus.
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— »Niin, että retari kysyy tilejä?» varmensivat huulet
vielä kerta tiukan paikan. Mutta merimies ei saa hellittää
kättä ratin nappuloista, vaikka meri longottaisi kitaa julmem-
minkin ja parras pitkin pituuttaan ryyppäisi sylen korkuisen-
kin siemauksen! Kalienkin karvainen merimiespää älysi, että

jos nyt oli nostettava kuuton laita särppäämästä tarpeettomia,
niin oli ratilla kiiru ja rattimiehen kämmenen oltava liukkaan
nappulan vaihtamisessa.

— »Tilit ja talit! Mitäs miesten välillä turhia pelejä
ja voitelemisia!» löysäsi hän jutun kurssin puuskan juonen
mukaan. »Rehellisiä miehiähän me kumpikin olemme ja van-
hoja rippikoulukamraatteja!» yritti hän torjua kitapuulta
kiekkkainta ärjynäkää. »En minä mitään tilejä ole pitänyt!»
helppasi hän äkkinykäisyllä kuutitkin naakeleista ymmärtäen,
että tuulelta taittuu sisun niska, kun ei sillä ole riepua tiellä,
mihin puskea. »Veisi aikaakin turha paperin tuhriminen, niin
ettei kerkiäsi navigeerata!» koetti hän puhua järkeäkin sekaan.
Ja arvellen, että nyt oli pahin puuska vältetty ja sai taas

siepata kurssiin, alkoi hän johtaa retaria asioiden tolkulle.
»Riksilleen olen laskenut arkkuun joka kolikon, joka on luettu
kouraani, oliko puntaa vaiko milreissiä, kultaa vaiko paperia!»
selitti hän ja silmä kiristyi taas rehellisesti retarin valkuaisiin.

»Arkkuun?» kimmahti laivan isäntä tyrmistyneenä, ymmär-
tämättä pitikö hänen hypätä nahoistansa vai harata ajatuk-
sensa selviksi siitä asiasta, kumpiko heistä kahdesta oli hullu,
kapteeniko vai hän itse. »Omaan arkkuusiko sinä olet laivan
tienstit laskenut? Ja sen sinä nyt veisit mukanasi?» höpisi
hän silmät ja ajatukset niin löysinä kapteenin parran samma-

leessa kuin purjeen riepu, joka tuulesta päästettynä tolkutto-
mana roikkuu ja hakkaa raakapuulta.

»Omaan arkkuuni?» Nyt oli kapteenin vuoro hölmistyä.



113

»Onko retarilla puuroa pääkopassa?» tuimistui hän. »En suin-
kaan minäkään kooho ole! Omat rahani minä omaan arkkuuni
pistän, ja laivan rahat laivan arkkuun. Kun ensimmäinen arkku
tuli täyteen, annoin timperin laittaa toisen suuremman — siihen
ne laskuportaan lankut käytettiinkin — ja sekinon nyt täynnä.
En minä näin nopeasti olisi vielä palannutkaan, mutta kun
arkut tulivat täyteen eikä hyttiinkään enää mahtunut uutta

arkkua lisään, niin läksin kotiin päin seilaamaan!» — Kap-
teeni oli niin tosissaan ja otettu asiasta, että hän katsoi tar-

peelliseksi näin juurta jaksaisen selityksen, hän kaiveli samalla
nahkatakkinsa kauluksen alta esiin jotakin ja sieltä tulikin
pienen ähimisen jälkeen näkyville ensin miehen pikkusormen
paksuista nahkasiimaa ja senjälkeen siitä riippuva raskas avain-
kimppu. »Tässä avaimet ovatkin!» selitti kapteeni edelleen,
kirvotellen niskan taitse kiertävää nyöriä karraisten korval-
listensa ylitse vapaaksi: neljä jykevää avainta killui ja kalisi
nahkasiiman päässä, kolme suurempaa ja yksi pienempi.

Laivanisäntä oli kapteenin puhuessa asettunut melko hiljai-
seksi mieheksi, silmät vain pyrkivät kapteenin toimituksista
pälyilemään kapteenin hytin ovelle, jonka poikitse todella oli
määrlötty rautakankinen telje, ainakin yhtä jykevä ja paksu
kuin puomi Valmqvistin puodin ovella. »Kukas senkin puo-
min on tänä huomeltaina pudottanut paikaltaan, kun minä-
kin olen tässä?» kulki Villen mielessä joku selväkin ajatus,
kun silmät joutilaina harittivat ruostekarstaiseen rautaan.

»Pielipuutkin turmeltu, kun on isketty tuommoiset väki-
määrlöt hienoon maalattuun lautaan!» yritti äskeinen mielen-
näräkin vielä nostella harjaksiaan sisuksissa. Mutta riitingit
alkoivat Villellä olla nyt jo niin sekaisin, ettei tämäkään
ajatuksen lanka kiertynyt pitemmälle. »Saapa Brasiliastakin
ostaa komeankokoisia lukkoja!» mietti hän vain, kun silmät
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loihdittuina pitelivät ja mittailivat pienemmän ryssänlimpun
kokoista esilukkoa rautapuomin päässä. »Tuommoisen puomin
ja tuommoisen lukon takana ei talletetakaan pelkkiä makuu-

koijun kirppuja!» alkoi kummallinen toivo kuiskutella Villen
korvanjuuressa. »Kun niin visu mies kuin Kalle on raskinnut
rustata tuommoisen lukon, niin hänellä on kolikkoa lukitta-
vana!» nosti usko jo varmemmin päätään. »Vaikk'ei siltä
vielä ole sanottu, että niitä kolikkoja lapiokaupalia on, sillä
Kalle oli jo rippikoulupoikana semmoinen mies, että lantin-
kiiltävä kätkettiin kymmenkertaiseen solmuun nenäliinan
nurkkaan!» hillitsi ja pidätteli Ville viisaasti ajatuksiaan, jotka
hän itsekin huomasi olevan karkumenossa.

Semmoinen vietävä se lukonlempo kuitenkin oli, ettei Vil-
lessä enää ollut miestä kirvottamaan silmiään sen mustan-

puliottavasta kyljestä, ennenkuin Kalle viimeinkin oli saanut

sälistetyksi avainkimppunsa selkeäksi ja valinnut joukosta
oikean avaimen, sen jossa oli isoin lehti.

Kallen huomio oli nyt niin piukasti hänen toimituksissaan,
ettei hänen mieleensä suinkaan tullut hiiskaista sanaakaan, ja
Villellä puolestaan oli hänelläkin niinpaljo selvitettävää ajatuk-
sissaan, ettei hänellekään tällä hetkellä ollut kutsumusta min-
kään kaltaiseen jutun pitoon, vaikka kaikenlaista turhanaikaista
mahtuikin kummastelemaan mieleen, niinkuin semmoinenkin
joutilas kysymys: Oletko sinä punninnut noita avaimiasi:
vissisti runsas neljän naulan taakka paidan rinnallasi paina-
massa! Kajuutassa vallitsi siis verrattain juhlallinen hiljaisuus,
ja Ville tunnusti myöhemmin muillekin, että Kalle lyhyine
saarineen oli näyttänyt aika juhlalliselta mieheltä, kun avain
viimeinkin oli valmiina hänen käsissään ja hän oli astellut
kajuutan poikitse makuukoijun ovelle. 'Tumppi mieheksi, mutta

astumisessa leveyttä niinpaljo, kuin kajuutan ruumaan mahtui!'
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selitti Ville myöhemmin. Kurssi oli kapteenilla nyt sträkil-
leen varma, avain upposi reikäänsä kuin löysätty ankkuri
mereen, kierros ja kaksi ja lukon vieteri ponnahti auki kuin
ammuttu. Siihen on haaskattu voidetta kuitenkin, vaikk'ei
muuhun missään laivassa! kerkesi Ville välillä ajattelemaan,
kun puomi jo samassa salisi määrlöltä ja raskaasti heilahdellen
jäi vakavasti roikkumaan pihtipieltä myöten. Kolmen leivis-
kän rautakanki höylätyllä ovella, jonka peilin kuka hyvänsä
potkasee jalallaan halki! arvosteli Villen puotimiehen tottunut

silmä ammatillisesti ja asiallisesti. Kallen pitää laittaa rajua,
mitä hän laittaakin!

Makuukoijun lauta-ovi oli nyt selkosen selällään. Sai Ville
vähän kurkistetuksi sisäpuolelle, vaikka Kallen leveä selkä nyt
täytti melkein koko oviaukon: hän oli jo valikoimassa uutta

avainta kimpustaan. Häämötti siellä todella toisella seinällä
pari jykeätä, runsaan kyynärän korkuista arkkua, toisella sei-
nällä oli ruokkoomaton sänky. Ei Villekään enää malttanut,
vaan seisoi hänkin jo koijun ovella ja kurkisteli Kallen olan
ylitse sisään, minkä kurkussa mittaa riitti. Kaksi arkkua niitä
todella oli ja koko seinämitan ne täyttivät. Toinen oli maa-

lattukin, sivelty merenvihreäksi, nurkat mustiksi, mutta toi-
sessa, suuremmassa oli jäljellä vielä laskuportaan lankkujen
tervapinta. Ja kylläpäs niitäkin ovat varjelemassa lukot! apri-
koi Ville, kun katseli sitä avaimen sorkkaa, jota Kalle juuri
selkää japolvea kyyristellen upotti suuremman arkun avaimen-
reikään. Ahdasta kopissa oli, Kallen tavallista tukevammat
säärentyngät töintuskin mahtuivat pujottelemaan siinä kapeassa
solassa, joka keskilaattialla oli maltettu jättää sängyn laitapuun
ja arkkujen etuseinän välille, isompi arkku oli tehty niin
leveäksi, että Kallen oli liikuttava taiten sekä jaloin että
käsin, sovitellessaan runsaan korttelin mittaista avainta lukon
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suuhun. Luonnisti se, kun kärsivällisesti jonkun kerran yritti
ja oli vanhaa tietoa siitä, mihinkä tanaan avain oli asetettava,
jotta se luiskahti paikalleen huolimatta sängynlaidasta, joka
vastapäisellä puolella hangotti liika lähellä kiusaamassa. »Tuli
misti lasku ja arkun mitta ahnehdituksi kvarttituumaa liika
leveäksi!» piti Kalle tarpeellisena selitellä asiaa, kun avain
viimein neljännellä yrityksellä onnellisesti solahti sijalleen sen-

jälkeen kuin sen käsilehti oikein sihtaamalla oli sovitettu siihen
varhoon, joka oli kulunut vastakkaiseen sängyn laitaan. Vil-
lellekin oli toimituksen jännitys vääntänyt hikikarpalon otsalle,
hän oli tehnyt parhaansa auttaakseen Kallea tämän ensimmäi-
sissä turhissa yrityksissä pitämällä kielenpäänsä niin visusti
keskellä suuta kuin suinkin, nyt hän pyyhkäsi otsaansa kui-
vaksi ja huoahti helpotuksesta, kun avain kaksi kertaa kierähti
lukossa jaKalle killuttaen avainnyörin hampaisiinsa kaksin käsin
nosti raskaan kannen auki, arkun saranat särisivät kuin olisi
ankkuripeliä väännetty.

Näki siinä rahaa! Arkun kansi oli nyt vakaasti nojollaan
kopin seinää vastaan, sen seikan varmensi Ville ensimmäiseksi
ajatuksissaan: ei tarvinnut peljätä, että se leiviskän painoisena
putoisi kynsille, jos meni pitelemään sitä vihreätä ja punaista,
joka laitoja myöten sullottuna paperisekamelskana paisui arkun
sisuksista reunasta reunaan niin pakillaan, että laitimmaisten
pelkäsi laattialle tippuvan. Ja totisesti, pitelemään sitä teki
mieli, lykätä käsivarret kyynärpäitä, olkapäitä myöten sohri-
maankahisevassa, kulata, soljutella ja läiskytellä niinkuin kaksi-
vuotias lapsi täyden vesipunkan partaalle päästessään! Keltaisia
kultalantteja, suuria kuin ankkurikellon kuori sikin sokin sete-

leillä, ja hopeataaloja, paksuja kuin anturanahka, kiilumassa
välkkävin reunoin jokaisen paperiliuskan peitosta! Miksei pahus
ole viitsinyt pinota seteleitä pinkoiksi ja lantteja tapuleiksi, niin
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olisi arkkuun mahtunut paljon enemmän rahaa!» kuiskutteli
ahneuden ja järjestyksen pahahenki Villen korvaan, mutta ei
hänellä nyt ollut aikaa semmoisten kuiskutusten kuuntelemi-
seen: käsi oli jo väkivoimin vedettynä kurottanut kouraansa
erään päällimmäisiä seteleitä: »10 Pound Sterling» luki Ville
sen vihreästä otsasta selkeät kirjaimet. Hän oli nopeasti las-
kenut määrän rikseiksi ja pisti visusti takaisin setelin arkkuun:
ei semmoisia rahoja niin vain noukita!

Kalle oli sillävälin rauhassa jatkanut toimituksiansa ja toi-
nenkin arkku oli nyt avattu: sama järjestys senkin kannen
alla. »Nämä ovat laivan arkkuja», selitti Kalle asioita. »Tuo
kolmas tuolla sängyn alla on minun», lisäsi hän selvyyden
vuoksi vielä, torkottaen kengän korollaan pienempään lipas-
vakkaan sängynjalkojen varjossa. »Olen laskenut oman palk-
kani sinne joka kuukauden viimeinen päivä, juoksevan kuu-
kauden palkan on retari vielä velkaa minulle», lisäsi hän kaik-
kien väärinkäsitysten varalta. »Ja miesten likviidi on myöskin
suorittamatta Riosta asti: se on maksettava laivan arkusta!»
lopetti hän tilien selvittämisen.

Laivanisäntä oli toistaiseksi jotenkin lakea mies, mankeloitu
lakana ei ole sen latuskaisempi kuin hän naamaltaan, nenäkin
melkein tuntui roikkuvan mykistyneen suun ylitse. Hän tirrasi
avonaisiin arkkuihinsa, vasen silmä haritti vasemmanpuoliseen,
oikea oikeanpuoliseen, ja järjen kynttilä lepatti niissä yhtä
kirkkaana kuin vasikan näkimissä, joka yht'äkkiä navetan

sumennosta kedon vihreän keskelle joutuneena neuvottomana

hölmistelee ympärilleen ymmärtämättä aluksi muuta kuin
kepittää levitetyt sääripiiput mahdollisimman harilleen ja jäy-
kiksi: ruohoa joka puolella turpaa kohden kurottamassa niin
sakeasti, ettei järki piukan otsaluun takana riitä ratkaisemaan,
minkä tupon ensimmäiseksi hampaisiinsa hahmisi: jos yhteen
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hahmasee, niin ties, vaikka koko muu ihanuus sillkikaa häviäisi
saman selvittämättömän tien kuin se on ilmestynytkin ja olisi
yhtä olematon kuin ennenkin? Laivanisäntäkin oli toistaiseksi
samalla epäilevällä kannalla kuin vasikkakin, silmät näkivät,
mutta aju ei uskonut: täytyi pidellä paremmin vielä, että sor-

met varmenisivat, hän kourasi kaksin käsin lähimpään ark-
kuun, kahlasi syvälle paperin kahinaan, pöyhi kuin leipoja
taikinapurtilossa, hän upotti kätensä selvemmän varmuuden
vuoksi olkapäitä myöten melkein arkun pohjiin ja nouti sieltä
kahmalon täyden seteleitä kumpaankin kouraansa, jotka hän
sitte kurotti korkealle ilmaan, ja leikitellen hellitti käsistään
viuhuvan ja liehuvan paperisateen, niin että setelit pyrysivät
ilmassa kuin isot laiskat lumivaaput, ennenkuin varisivat takai-
sin arkkuun. Häntä lapsetti niin, että hän koukki sormiinsa
erään paksun kultakolikon, joka leveänä kiilui päällimmäisenä
setelisotkun yllä. Hän piteli sitä aluksi varovaisesti ikäänkuin
pelkäisi sen särkyvän sormissa, sovitti sen huolellisesti käteensä
ja kurotti käsivarren mitan itsestään loitolle katsellakseen sitä
kuin taikakalua, kun se kämmenpohjan täyttävänä koko levey-
dellään paistoi silmään. Hän siirsi sen lähemmäksi tarkastetta-
vakseen: »iooo Milreis» luki hän sen helakasta otsasta ja nyt
hän ei enää malttanut, hän koppasi sormin sen syrjiin kiinni,
yritti taivuttaa sitä hyppysissään, pinnisti koko peukalopihtiensä
voimin muka murtaakseen neljännestuuman metallipaakun,
purasi turhien taivutusyritysten jälkeen lopulta hampaansakin
kovaan reunaan ikäänkuin siten vakuuttaakseen itsensä siitä,
että kulknkappale kourassa oli silkkaa todellisuutta, senj aikeen
tyytyi hän hypittelemään metallipalasta avokourassa ylös ja
alas sen vaakaa tunnustellen: »tuommoisen katan nakkaisin
minäkin vielä pulskasti topin ylitse!» riemahti hänessä hereille
poikamainen halu, nopeasti hän kuitenkin tämän sanan jälkeen
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livahutti rahan käsistään ylimmäksi setelien päälle, haroi visusti
jonkun setelinkin sitä peittämään ikäänkuin kiusausta pelästyen
itsekin.

Muutenkin alkoi järki palata jalkojen varaan. »Rahaako nuo

arkut ovat täynnä?» jupisi hän senverran vielä tuperruksissaan,
ettei huomannut kysymyksen tarpeettomuutta silmien ja kou-
rien selvän todistuksen jälkeen. »Oletko sinä laskenut, paljoko
siinä on?» alkoi ajatuksen nirko kuitenkin työskennellä. Ja
järjestyksen miehenä — ellei se olisi ollut Villellä luonnossa, olisi
hän oppinut sen Valmqvistin puodissa: rahoja on pideltävä
kunniallisesti, jokainen setelilaji visusti omaan tukkuunsa ja
jokainen lantti pinottava omaan tapuliinsa! — järjestyksen
miehenä ei Ville voinut olla lausumatta pientä paheksumista:
»Nakatut sikin sokin, niin ettei sikakaan noista ota selvää!
Koska nuo laskemaan kerkiää?»

Kalle hämmästyi. »En suinkaan minä toisen ihmisen rahoja
ole ruvennut pitelemään? Tänne olen pistänyt sitä myöten
kuin tulivat, ajatellut: saa laskea itse sitte!» Kalle oli rehellisesti
kuromissaan, silmät tirrottivat ikäänkuin kysyen, missä toisen
järki oli. »Mistäs minä olisin todistajia ottanut: olisit luullut
varkaaksi vielä! Sen minä pinkkasin, käärin nyörillä yhteen
tukkoon, joka meni lastiin, sadan punnan seteleitä, mutta muu

on kaikki arkuissa, niinkuin se on tullut ja niinkuin minä sen
niihin olen pistänyt!» Villen edessä seisoi mies, jonka päältä
näki, että tuumaakaan hän ei aikonut kantapäiltään hievahtaa.

»Lastin?» Nyt oli taaskin ankkuri löysätty Villen järjen-
juoksulta. »Onko Albatross lastissa?» kysyi hän muun kysy-
misen puutteessa ja huuliansa johonkin viljelläkseen.

»No kaiketikin!» vastasi Kalle kärsimättömästi. »Retari
antoi orderin lähtiessä, ja tottakai minun oli määräystä nouda-
tettava, vaikka saikin kulata kaksi vuotta kauemmin ulkona
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sentähden!» Kalle oli sillävälin kerjennyt selvittämään asioita
tukkansa alla. Hän oli kesken sanojensa jäänyt tirkistämään
Villeen, ja räjähti samassa vastustamattomaan nauruun. »Ei
suinkaan retari ole uskonut, että laiva on vantteja myöten
meressä upi näiden kahden arkun painosta?» Kalle nauroi niin
vatsansa pohjasta, että Ville, jos hänellä olisi ollut siihen tolk-
kua, olisi voinut rauhassa laskea jokaisen hampaan niiden kah-
dessa valkoisessa tasarivissä avoimella kohdalla Kallen partaista
naamaa. »Kylläpäs maapakalk ihmisen aivot pääsevät suolatto-
miksi!» nauraa hölötti Kalle vieläkin. »Kahvilastissa Albatross
on, ja Riosta me tulemme!» rauhoittui hän naamaltaan ja vat-

saltaan. »Jaa'ah, vai paperia retari meidän luuli Brasiliasta sei-
laavan?» päästeli hän vielä loppua naurunkulkkua lyhyestä kur-
kustaan. »Kahvia siellä on niinpaljo kuin säkkipinoa kannen alle
mahtuu!» sanoi hän ja kopisti korollaan makuukopin lattiaan
aliansa osoitukseksi, mistä käsin retarin ajatukset lyhyimmin
tein löysivät säkkipinoille. »Tuolla niitä on säkki säkin päällä
ja pino pinon vieressä, niin pitkälle kuin on matkaa keukpiikistä
ahteripakan alle, ettei retari niitä rikistä rupea hakemaan!»
puuskutti hän vielä hyvää tuultaan, torkoteilen peukalonpääl-
läänkin ruumaan päin. »Ja piukkaan ovat tuuvatut, niin ettei
hiiri välistä itseään pujota!»

Villen ajatuksilla oli nyt muuta tekemistä, kuin närkästyä
Kallen puheista ja naurunholotuksesta. Oli hänellä aluksi pieni
kuti selitellä, että hän oli luullut laivan seilanneen lastinsa kölin
alla, kun siellä sitä tuotavaa tuntui rehottavan vielä runsaam-
min kuin kapteenin omilla poskipäilläkään, mutta tämäkin aja-
tuksenlanka katkesi tykkänään, kun Kalle oli maininnut
sanansa kahvisäkeistä. Villen silmät jäivät kuin naulattuina
tuijottamaan siihen paikkaan lattiassa, johon Kalle oli korol-
laan kopistanut, alaleukakin unohtui sen verran riipuksiin kuin
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se oli ollut sitä ennen auki. Oikeastaan hänen alkoi huimata
päätään merkillisesti, kapea laattian palanenkin siinä jaloissa
arkkujen syrjän ja sängyn jalkatolppien välillä alkoi pyöriä ja
kiertää konstikkaasti, oli kuin pikkupoikana, kun oli pyöritel-
lyt itsensä niin pökerryksiin, että laattian lakea ja tuvan penkit
huimivat silmissä kuin kiirivä tratin kehä, jonka syvimmässä
kuopassa itse seisoi. Siellä siis, jalanverran hänen anturaansa

alempana oli kahvisäkki, ja sen alla toinen ja vielä kolmas, säkki
säkin päällä kolmen sylen syvyydeltä. Ja vieressä vasemmalla
samallainen pino ja samaten oikealla ja vieri vieressä niiden
kanssa pino pinon takana laivan laitaan saakka kummallakin
puolella! Ja jokainen säkki pakillaan kellanvihreätä tuoksuvaa
pavunpuolikasta, pako keskellä! Montakos fienteliä yhdessä
säkissä mahtaa olla? Ja kahdessa? Ja kolmessa? Ajatusta pyör-
rytti, fientelejä tuli liika paljon, ajatuksen hammas ei saanut

niistä kiinni, luku ei mahtunut päähän! Montakos naulaa
kerkesi päivässä punnitsemaan Valmqvistin tiskin takana, kun
oikein pisti kortit heilumaan ja hyppyset vinkumaan? Mah-
danko minä enää koskaan hyöriä sen tiskin takana? Ja miltä
tuntunevat päivät, kun ei enää pingota lankaa paperipussin
ympärille? Mahtaa Valmqvist puhista kiukkuisesti, kun saa

tänäpänä itse kulata sillit tynnyristä jakääräistä aviisipaperiin!
Ja kahvipussia ei sujauta Valmqvist sormistaan yhtä taitavasti
kuin minä! Ei sujauta yksikään puotimies koko Vaasan kau-
pungissa yhtä taitavasti kuin minä! Nurkat sileästi taitetut
pussin alle, suu laskotettu kuin prässillä, pussi pyöreä ja tasai-
nen, lanka virheettömästi keskeltä pussia ympäri ja poikitse,
lankojen on leikattava kohtisuoraan toisensa, minun muijaa
silmiäni kun minä näen vinosti ja viheliäisesti nyörätyn kahvi-
paketin, kahvi on kallista ainetta ja sitä ci saa pidellä ruokot-
tomasti! Kuka nuokin kahvit kaikki nyörää tuolla jalkojen
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alla ja kummoisiin paketteihin? Keulaan asti säkkiä ja säkkiä,
pinoa ja pinoa! Montakos syltää taas mastonväli olikaan?
Kaksi semmoista väliä koko ruuman korkeudelta ja leveydeltä
säkkipinoa piukassa! Keikkuu siinä vaaka toisenkin kerran,
ennenkuin joka fienteli siitä on punnittu ja lykätty lanttina
laatikkoon! Ja keulan puolella ja ahterin puolella vielä uusi
maston välin mitta kummallakin sama mokoma tila, piukkoja,
pulleita säkkejä! Mahtuisiko Närpiön kaikkiin laareihin se

kahvimäärä? Kaikkien isojen talojen ja kaikkien pienten talo-
jen aitanlaareihin koko pitäjässä? Mahtaisivatko mahtua När-
piön kirkkoonkaan kaikki säkit, vaikka tapuloisi kuorista
kanttorin lehteriin asti laen ja laattian välin niin tiiviisti kuin
syntiä ja mammonan halua ihmisen sydämessä? Siinä kirkossa
minä kuulin ensi kertaa puhetta? Jaakopilla oli kaksi vaimoa
ja kaksitoista poikaa ja karjaa, kirjavaa jayksiväristä niin paljo
kuin pajunvesaa ojan partaalla! Minulla on Albatross ja kaksi
arkullista, joiden mahassa on kahdentoistakin fregatin hinta
ja kahvisäkkejä enemmän kuin Jaakopilla sarvipäitä! Kuka
vaihtaisi kahvisäkkiä määkivään lampaaseen, fregattia kova-
niskaisiin poikiin, jotka myivät toisiaan egyptiläisille ja Alba-
trossia kahteen riitelevään vaimoon, joiden isä on Laban, juoni-
kas koira mieheksi! Unia näki Jaakoppi, päänalustana kalju
kivi ja kyljen alla kylmä maa, näki leveät tikapuut, pinna
pinnalta nousten päänalusen vierestä taivaan huimiviin pilviin
saakka ja enkelit joutilaina juoksemassa nappulilla. Unta minä-
kin näen, vaikka valveillani ja omilla kantapäilläni seisten ja
ilman, että niskaani on rutistamassa kiven kantikas kulma,
mutta minä en näe puutikkaita, joista sydän kurkussa pelkää,
että joku puola sittenkin olisi ravistunut ja laho ja enkelilapset
tippuisivat puolimatkalta taivaaseen kierien minun päälleni
rikkaitten juurella, vaan minä näen säkkiä säkin nojassa tana-
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kasti vieri viereen ladottuina niin lavealti kuin Vaasan isossa
torissa on pintaa katuvieriin asti ja jokaisessa säkissä kultaista
kahvia kyynärän paksuudelta, enkä minä näe loruja välkky-
vistä enkeleistä, jotka ilman asiaa ja toimitusta kuluttavat kal-
lista aikaa hulmimalla turhan päiten karun kiven kyljen ja
tyhjien pilvien väliä, vaan minä näen hikisiä puotimiehiä kym-
meniä ja kymmenien takana kymmenien kymmeniä, jotka
kymmenissä Suomen kaupungeissa hopulla ja kiiruulla juokse-
vat kyynärän matkaa hyllyn reunan ja tiskin välillä punniten
ja pussittaen fienteleiksi ja nauloiksi minun kahviani jakorjaten
sujahtavin sormin laatikkojen täyttyvään minun kilisevääni!
Minua on siunattu paremmin kuin Jaakoppia unella ja todelli-
suudella! Mahtaakos olla Vaasan kaupungissa tällä haavaa rik-
kaampaa miestä kuin Valmqvistin puoti-Ville?

Kylkiluitten sisäpuolella porotti miesparalla kuuma kiitol-
lisuus. Jollei olisi Kalle seisonut siinä vieressä, niin olisi pel-
kille polvillensa vajonnut laattialle. Jumalan täytyi lopulta siu-
nata, kun kaksikymmentäyksi vuotta oli pinnistänyt ja pun-
nannut! Hellittämättä pitänyt puoliaan, tarrannut asiaansa
kiinni kuin köyden päähän ja piuvannut mukana märät ja
vetelät. Kenelläs muulla oli se usko, että Albatross vielä palaa,
kuin minulla? Usko mittaa miehen, jaken puree uskon päähän
itsensä kiinni hampain ja kynsin, aivoitustensa väkäsillä ja
sydämensä ja munaskuittensa väellä, se haalaa itsensä kuivalle,
jos ikinä kuivalle rannalle päästään! Suottakos raamatussakin
puhutaan Jaakopin painiskelleen Jumalan kanssa. Se on sem-

moinen painiskelija, joka paiskelee miestä, runtelee vuosmääriä
miehen sydänkerää ja aivolakea Valmqvistin puodissa, rutistelee
rintaluita ja ohimonystyröitä valvotut yönselät seitsemän ja
kolme kertaa seitsemän vuoden ajat, mutta jos on piukka pihti-
miltä eikä tahdon kantapää livetä, niin siunauksen siltä saa,
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kun ei ennen siunausta hellitä, jos sitte siunattuna miehenä
onkin ontuva lonkaltansa niinkuin Jaakoppi tai kalju päälaelta
ja sydämen toivolta niinkuin minä! Minä olen painellut ja
rinta liehtoo nyt, mutta Hehto voittajan rinnassa ei rintaluita
katko, jakun asettuu palje, niin tyventyy veren karku! Maalin
päässä on lupa huohottaa, ja vieterikin suihkii, kun jänteenkiri
on laukaistu! Penikulman uijakin muistaa rannan tiiviillä kiit-
tämisen nöyryyden vasta kun pelastumisen riemu on laulanut
virtensä veressä! Minä olen uinut ulappaa, syvyyttä sylien
mitat alla, kymmenien sylien nielevää syvyyttä, ja häälymästä
on kieltäytynyt kolottava olkapää, kangistuva käsivarsi, nään-
tyvä suu haukannut hukuttavaa merta, mutta häälymään minä
olen käskenyt kivettyvien käsien, suuta nieluahnetta nostanut

hulisevan yläpuolille, ja nyt minä olen rannalla, rannan var-

malla sannalla käsin, jaloin ja suin! — Paisuva oli Villen täysi
sydän, outo kiitollisuus kihosi väkevänä kaikista mielen läh-
teistä, javähältä piti, ettei vapiseva, vaappuva miesparka vajon-
nut siihen paikkaan polvillensa arkkujensa eteen ja alkanut
ylenpalttisen onnensa ja menestyksensä heikottamana höpistä
hulluja kuumia kiitoksen sanoja tyhjään ilmaan, ikäänkuin
olisi Jumalan askareena ollut hänen arkkujensa sullominen sete-

leillä ja hänen laivansa tuuvaaminen kahvisäkeillä.
Häijykin humala hellittää sentään pään aikanaan ja Villekin

tuli vähitellen tolkuillensa taaskin. Hän haritti nyt Kalleen
haalein silmin niinkuin semmoinen mies, jota havutarhalla on

pääsiäispäivänä pyöritetty napakeinun päässä sellaista menoa,
että taivaan pielet ja pihaton päädyt, neitosten kirjava parvi
ja poikien hälisevä joukko ovat viuhkineet silmien ohitse vyyh-
din vilinänä, ja nyt, vauhdin verkalleen tauotessa taas alkaa
nähdä taivaan ja tarhan aloillaan ympärillänsä ja yllänsä, ja
vähitellen pökerryksestään virvoten tarraa haraavan katseen
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lähimpään kiinteään, olkoon tarha-aidan harmaaseen seiväs-
pariin tai nauravan neidon vereviin kasvoihin tanhuan veräjän
suussa kiitollisena siitä ihmeellisestä, että maailmassa vielä on

jotakin, joka pysyy paikoillansa. Samallaisena pyöröpäisenä tui-
jotti Ville nyt Kalleen, ikäänkuin näkisi ensi kerran elämäs-
sänsä pitkäselkäisen rippikoulutoverinsa jykeän yläruumiin ja
tanavat sääritumpit, karvaisen päätukun ja piukat, rehelliset
silmät.

Kiikku ei heilunut enää, ja järki sai sovitetuksi jyvän maa-
liin! Yht'äkkiä loikahti Ville makuukoijusta kajuutan puo-
lelle ikäänkuin tarvitsisi hän tilaa enemmän mielensä juhlalli-
suudelle. »Tervetuloa maihin, tervetuloa maihin, kapteeni!» sai
hän sieltä hyppelevin huulin hoetuksi Kallelle, joka vcrkkaam-
pana miehenä vasta oli toimessa seuratakseen hänkin retaria
kajuuttasalin puolelle. Villellä oli molemmat kädet kurossa ja
hän hoki kolmannen kerran: »Tervetuloa maihin, kapteeni!»
ikäänkuin olisi niissä sanoissa synninpäästö jollekin, hänelle
itselleenkö vai Kallelle, sitä ei Ville olisi voinut ensi tingassa
selvittää itselleenkään.

Kallekin oli nyt jo vääntänyt itsensä hänkin kajuutan puo-
lelle, mutta se mies, joka nyt ei ollutkaan nopea lykkäämään
kouraansa Villen torkotettuun käteen, se olikin tällä kerralla
Kalle. Hän päinvastoin kangotti molemmat kädentynkänsä
selän taakse turviin niin tiukasti, että ne melkein ylettyivät
toisiinsa kiinni. Retarin kurottelevien käsien edessä seisoi nyt
mies, jolla, jos hän ei ollutkaan varreltaan pitkä, oli rintaryhää
nähtävänä joltisenkin leveältä. »Besättningin edessä ja täkillä
kapteenille tervetuliaiskättä paiskataan, kun kotohaminaan tul-
laan, eikä kajuutan nurkissa!» jurahti jämeästä leukapielestä ja
kädet tiivistyivät vielä piukempaan selän taakse, ne olivat, kum-
mallista kyllä, ulottuneet toisiinsa asti ja limittyneet kämmen



126

kämmeneeseen ikäänkuin eivät aikoisi toisistaan enää hellittää-
kään tuulen puhaltaessa tältä kompassinkantilta. »En suinkaan
minä mikään potkukoira ole, jonka pussikka tyrkitään housun-
lahkeista ikäänkuin olisi rapaa juossut! Mitä luulette puosun
ja timperinkin ajatelleen minusta, kun heidän silmäinsä edessä
sain torkottaa käpälääni turhaan niinkuin kerjäläinen lusikkaa
puurovatiin, jonkatupapiika korjaa pois nälkäisen nokan edestä;
tiuskittekin minulle niinkuin härkäkuski laiskalle juhdallensa
savisella vainiolla. Merillä pitää olla kuri ja laivassa komento
ja kapteenin pitää miesten silmissä olla juhlallinen mies kuin
puujumala kappelin kirkossa! Luuletkos sinä, että kapteeni voi
kirota sillä purilla kuin puurissa pitää, jos kokkikin on ollut
katselemassa, kuinka äijältä nokka niistettiin? Mies ymmärtää
hävetä, ja semmoisen erän jälkeen en minä enää kasvojani
miehille näytä! Tuntiakaan en minä tämän puurin lautoja enää
kuluta, minä otan arkkuni ja lähden Närpiöön!» Hän kiskoi
jo hampain nahkanauhan solmua auki: »Tuossa ovat avaimesi,
mutta tämä tässä on minun arkkuni avain!»

Retari oli pehmeä mies, niinkuin läpyttävä keulapurje,
jonka köysi on höltynyt naakelista valloilleen. »Soo-soo! So-
soh!» puheli hän, ennenkuin parempaa huomasi sanoa. »Älä nyt
turhia, Kalle!» lepytteli hän. »Rippikoulutoveri ja vanha kam-
raatti!» yritti hän hyvitellä. »Ei nyt puhuta arkuista ja lähte-
misistä!» koetti hän jo hapsia asioiden hakkaavia nyörejäkin
kouraansa. »Ei puhuta tileistäkään mitään!» lisäsi hän liuk-
kaasti, luullen Kallen ajatuksen katiskoissa vielä molskaroivan
saman hauen, joka äsken oli potkinut hänen omassa mielessään.
»Tilit ovat selvät kuin musteenpräntti ja likviidi tämmää kil-
lingilleen!» liioitteli hän tohduksissaan kiitollisena, että oli
saanut kiinni jonkunkin ajatuksen langan, jota sopi kiristää.
Yht'äkkiä Ville kuitenkin hoksasi: »Kapteeni, mennäänpäs
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täkille!» tokaisi hän. Ja senverran meriasioiden ymmärrystä oli
Villelläkin, että hän tiesi, että kun tuulen kuri kerta on hais-
tettu, niin silloin on nopeasti käärittävä köysi naakeliin, jotta
purje saa puhdin: sekunninkaan aikaa tuhlaamatta olivat hänen
molemmat kätensä jo kapteenin käsikyngässä. Eihän Kallen
meiningeissä suinkaan ollut lähteä noin vaan ensi menoon Villen
käsipuolessa kajuutasta, mutta nyt kosti itsensä se, että hän oli
tyrkännyt kätensä liika piukasti selän taakse: ei hän kerjennyt
kirvottamaan niitä tarpeeksi nopeasti ja pudistamaan Villen
käsiä käsivarreltaan. Ennenkuin Kalle siis oli manööverivalmis,
oli kurssi jo täydessä puhdissa kajuutan ovea kohden, jaKallen
sääret olivat myöskin ehdottomasti liika lyhyet raapasemaan
tarpeeksi pitävällä ponnella kynnystä vastaan. Kukaties olisi
Kallen ruokasalissa vielä luonnistanut sovittaa ketarat hara-
tanaan, ja silloin olisi kyllä luultavasti tullut : »seis tykkänään!»
vaikkei siitäkään asiasta taetta ole, sillä kyllä Villen menossa
nyt myöskin oli vietävänmoinen veto, sortuutin liepeet vain
huiskivat pitkissä säärissä. Niin jumalaton se kyyti jokatapauk-
sessa oli, ettei Kallella totisesti ollut aikaa ajatella muuta kuin
nappuloittensa siirtämistä niin nopeasti, ettei nenilleen lentä-
nyt. Sitäpaitsi oli Kallea kiusaamassa se asia, että hänellä ei ollut
praktiikkaa jaluonnonkhjoja — täytyy muistaa hänen sääriensä
pituus ja muun ruumiinrakennuksen riitinki — että hänellä ei
ollut pehkun vertaa kokemusta ja taipumusta myötämäen juok-
semiseen laskukitaa päin, merimiehen kun on harattava antu-

ransa ja sääripiippujen vinkkeli aina vain vastamäen mukaan.
Summa asiassa oli nyt kumminkin vain, että samaa kyytiä, jolla
matka kajuutasta oli alettu sitä jatkettiin ruokasalin lävitse
kannelle: Kalle tosin ulko-ovessa kerkesi kaapasemaan kyntensä
pihtipieleen, mutta yritys oli jokatapauksessa liika myöhäinen,
ja sitäpaitsi olivat sormet liika tylpät ja lyhyet, ne helppasivat;
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eihän pihtipieli ole mikään köysi, johon miehen koura luontuu
kuin pihti rautakankeen. Täkillä siis seistiin miesten edessä,
Villen molemmat kourat vielä Kallen käsivarren ympärillä ja
Kalle rimpuillen pitimissä kuin piikkiselkä ahven ongensiiman
päässä, molemmat huohottivat kuin palkeet, Ville oli kasvoil-
taan valkoinen kuin liitu ja Kalle punainen kuin keitetty rapu.

Kannella olivat merimiehet yhdessä rykelmässä. Sielläkin oli
puheen nupina nähtävästi aika lailla vilkas: eihän merimiehelle
joka päivä sitä lystiä puurissa satu, että kapteeniäijän parran
edessä joku ärhii kuin pörhiäinen ja häristelee nyrkkiä! Kurkut
kurotettuina siellä yhdessä kerässä jahdattiin asiata: ei edes
käden läiskävää ollut retari kapteenille antanut! Sen verran
kuitenkin oli komennon häkä seitsemänä vuotena istunut veriin,
että puosukin, joka rykelmän keskellä enimmän oli puheen-
kerrassa, uskalsi puhua ajatuksensa vain kuiskutellen toisille ja
kädentorolk vielä suupielellä varjellen, ettei ääni suinkaan
pääsisi varastamaan ahteriin päin. »Jos minä asiat oikein
ymmärrän, niin kyllä äijä nyt on kiipelissä! Ville oli poikana
penteleen tiivis omastansa! Me olemme saman kylän poikia, ja
minä otin kurillani kerran hänen kuuttonsa kuljusta, sillä oli
fregatin riki ja minä olisin syynännyt, kuinka purjeet olivat
saumatut. Jumaliste, jos minulla sen erän jälkeen vielä ovat

molemmat silmäni eheinä tallella päässä, niin ansio siitä on
kokonaan sen, että kaarnafregatti lensi tarpeeksi nopeasti kyn-
sistäni ja minulla oli varvasta kaapasemaan pakoon! Kalle on

jyrä mieheksi, sen minä tietäisin vanhaltaan, jollen olisi sitä
kokenut seitsemänä vuotena nyt, mutta hänen housuissaan minä
en nyt olisi tuolla kajuutassa, vaikka puosun palkka nostettai-
siin kaksinkertaiseksi, sillä Villen kanssa ei ole leikittelemistä,
kun on hänen fregatistaan kysymys. Olen minä tässä matkan
kestäessä, kun purjeneula ja syylinki kädessä olen saanut miten
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kuten hamssia paikkaa paikan päälle ja tilkkua tilkun viereen
pultaaniriepuihin tuolla mastoissa, monta kertaa synti sydä-
messä hiljakseni ajatellut, mitäs tuumisi Ville, jos näkisi mustan-

hilvaiset ryysyroitit fregattinsa raakapuissa, hän, jolla poikana
kuuttofregatissakin olivat purjetilkut kuin pyykätty ja manke-
loitu nenäliina ja niin puhtaasti pakatut, että minäkin olisin
opikseni niitä tahtonut katsella! Kalle on mies kuljettamaan
laivaa, jakun hän räyhää komentosillalla, niin kyllä silloin tot-

telee, vaikka sisuttaisikin mielessä joskus, mutta asian totuuden
vuoksi täytyy myöskin silkasti tunnustaa, että rikin puolesta on

Albatross ruokottomin alus, mikä minun tieteni on kyntänyt
Singaporen ja Valparaison väliä, vaikka niillä vesillä kuka
sentään kiinalaisiakin, ja että minä olen monta kertaa saanut

paaduttaa koko sisuni juljetakseni katsoa raakoihin päin. Kyllä
minä ymmärrän Villen hyvin, me olemme saman kylän poikia
ja Paat'kylässä ovat sikaruuhetkin siivompia kuin meidän lai-
vamme. Me paat'kyläläiset pidimmekin aina, että ruoninperäläi-
set ovat ruokotonta väkeä, ja Kalle on Ruoninperästä kotoisin.
Sitä minä vain ihmettelen, kun tunnen meidän kylän väen ja
Villenkin muinaisuudelta, että Ville tuli noin tahraisessa sor-
tuutissa puuriin. Minä ajattelin kohta meidän märssypurjetta,
kun näin Villen seisovan haminavahdin ruuhessa. Kun märssy-
purje on seitsemän vuotta roikkunut raa'alta, päiväntasaaja
valellut kuuroillansa sitä ja pasaati pidellyt saumojen piukkuutta
sormenpäillä, joissa välistä ovat kynnet, niin eipäs ole parhaassa
englannin tuukissakaan suurta taattia jäljellä, kun kotohami-
naan palataan! Onkos tuo takkikin killunut äijän niskassa seit-

semän vuotta? ajattelin kohta, ja kun saimme retarin haala-
tuksi täkille, niin ymmärsin, että vuodet kyllä viruttavat maa-

pakallakin ja että jokainen päivä jättää maissakin rähjäänsä
siihen, jota se pitelee: retarin sortuutti ei totisesti ollut meidän
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märssypurjettamme paljoakaan häävimpi, vaikka englantilaista
senkin verka lienee joskus ollut. Ja senkin ajattelin kohta, että
hullusti ovat olleet menossa sen paatkyläläisen asiat, joka tuom-

moisessa nutussa kulkee ihmisissä, varsinkin, jos hän vielä on

Ville, jolla poikasena oli kuljussa kaksitoista kaarnafregattia, joi-
den jokaisessa raa'assa palttinatilkku pakipuhdas! Kalle manuee-

raa laivaa paremmin kuin kieltänsä ja minä pelkään, että tällä
hetkellä olisi kielen manueeraus hänelle tärkeämpi taito. Kajuu-
tassa ovat kuumat paikat, se on vissi! Paatkyläläinen ei kärsi ja
Ville eritoten ei kärsi, että hänen tavaraansa raiskataan, ja jos
paatkyläläisen niskassa on takin kaulus semmoisessa kunnossa
kuin Villellä äsken, niin hän lentää sen miehen silmille, jonka
hän luulee syypääksi siihen! En minä ihmettelisi, vaikka kajuu-
tassa tällä haavaa piuvattaisiin kauluksenpieli-nuottaa, minä
tunnen molemmat miehet ja he ovat lapsuuden ystävyksiä!»

Puosulla olisi nähtävästi ollut maksallaan vielä paljokin
puhuttavaa — hän olikin ainoa mies puurissa, joka seitsemän
vuoden yhdessä olon jälkeen samojen laitojen sisäpuolella ja
samat naamataulut aina katseltavina enää joskus viitsi vaivata
suuvärkkiään puhumiseenkin — puosu olisi siis nähtävästi vielä
kerinyt parrastaan puheen piimää pitemmältikin, mutta silloin
juuri oli alkanut kuulua rytinä kajuutan puolelta. »Enkös minä
sitä sanonut!» oli puosu vielä pysynyt puheen kurssissa, mutta

häneltäkin jäi juttu kesken juoksemisen, kun pari kajuutasta
nyt todella ilmestyi täkille.

Kuusitoista silmäparia tuijotti nyt retariin ja kapteeniin,
silmäparia, jotka seitsemään vuoteen eivät olleet katselleet pal-
joa muuta kuin touvikimppuja naakeleissa ja meren kuolaa
laitojen ulkopuolella. Semmoiset silmäparit isoovat näkemistä
ja juovat näkemänsä niin persosti kuin kuukauden poudassa
paoille paahtunut mullan kamara juo nahkaansa ensimmäiset
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varisevat sateenpisarat, niin että tuhkanporo saralla on silmän-
räpäyksessä kuiva taaskin ja silmäin tikut yhtä nälkäisiä enem-

pään näkemiseen. Ja näkemistä siinä olikin, kun kapteeni kiep-
pui ja pyristeli retarin käsipihdeissä, niinkuin sonni kytkyimessä.
Olisihan sitä joutanut suuttuakin, kun omaa kapteenia sillä
lailla käsikynästä rääkättiin: mieshän se oli ollut monessa yhtei-
sessä kovassa seitsemän vuoden aikana, mutta Aatami ihmisessä
tunsi hyvää kuitenkin, kun äijäkin kerta sai päristellä parem-
pansa kynsissä: kyllä sen porina välistä oli käynyt sisullekin
matkan kestäessä, ja sitäpaitsi: kun kerta taas saa nähdä jotain
tapahtuvankin, niin odottaa, mitäs tässä enemmän tapahtuu.
Kuitenkin, kaikitenkin: kapteeni on puurissa kapteeni ja mie-
histö miehistö, ja kieltämättä alkoi miehien sappea hiljalleen
saottaa, että kapteenia viniteltiin omalla kannella kuin koiran-
penikkaa. Oikeus on oikeutta, ja onkos siinä laitaa, että joku,
olkoon vaikka retari, käyttää kämmenvoimaa kapteenia vastaan

laillisesti mönsträtyssä laivassa? Ei sitä suotta olla seitsemän
vuotta samassa puurissa yhtä miestä: miesten silmissä alkoi lui-
mia karsauden kaltaista: kapteenin kunnia laivassa on miehistön
kunnia; joka kapteenin kanssa rupeaa käsirysyyn, on pian käsi-
rysyssä joka miehen kanssa puurissa konstista kokkiin! Ville
liioitteli, Villeä vastaan oli nousemassa mielenkaunaa: puosukin,
vaikka olikin paatkyläläinen, näytti semmoiselta, että pian hän
sanoo sanansa, ja sanoo niin että tärähtää: asia oli kalpea!

Mutta Ville oli nyt saanut asiat siihen tälliin, mihin hän ne

tahtoi: hän seisoi ja Kalle myöskin vieretysten miesten edessä
Albatrossin täkillä. Läähöttämiseenhän ensi tuokio vielä meni,
oli saatava tarpeellinen ilma pumputuksi keuhkoihin, Kallekin
pinnisteli vielä edelleen käsivarttansa vapaaksi, niin että oli
siitäkin pidettävä huoli, vaikka rauhallisempihan Kalle jo näytti
olevan, kyräili tukkansa alta ympärilleen niinkuin mies, jolla
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taas on kummankin anturan alla vakaa kansilauta jakurkistelee,
miltäskurilta seuraava puuska pyrähtää, että tietää ajoissa ottaa

oikean tanan.

Niin siis seisoivat rippikoulutoverukset, niinkuin kerta
ennen muinoin liinan edessä, taaskin kerta olkapää vieri vie-
ressä, tällä kertaa Albatrossin kannella ja messuhakaan puetun
papin sijasta kasvoista kasvoihin kuuteentoista partaiseen meri-
mieheen, jotka kyllä eivät olleet vaatetukseltaan järin juhlalli-
set, mutta joiden kuusitoista pyöreätä silmäparia muuttui sitä
juhlallisemmaksi, mitä kauemmin sai odottaa, mitä nyt piti
tapahtuman. Ja kerkesihän sitä odotellessa katselemaan paria:
Ville elämässä kiivennyt koipivarsille, jotka olematta tosin
virstanmittaiset kuitenkin olivat riittävän pitkät nostamaan

miehensä semmoiseen korkeuteen, että tyhmempikin ymmärsi
sen miehen voivan kurottaa omenan ylemmältäkin puun oksalta,
Kalle taas sellaisilla säärentyngillä seisten, jotka hyvä Jumala
oli pitänyt riittävinä laivan kannella patukoimiseen ja joiden
mitta vasiten sopi miehelle, joka ei muussakaan missään tuh-
lannut mitään tarpeettomiin. Epätasainen pari epäilemättä oli,
mutta ainoastaan kokinkloppia vähän naurutti, muut ymmär-
sivät, että tässä oli odotettava, ennenkuin ajatteli niin tai näin.

Ville jo höpötti huuliaan. Samassa hän jo hellitti otteensa

Kallen käsivarresta ja ikäänkuin peläten, että Kalle välillä vilis-
täisi karkuun — se pelko oli kyllä aivan turha, sillä Kalle oli
jo istuttanut tanavansa niin pohkevasti laivankanteen, että
ennemmin olisi Albatross Vasklotin nokan suojissa mänkinyt
kymmenen tonnin ankkurinsa valloilleen Vaasan sataman pohja-
savesta, kuin Kalle tällä hetkellä ruvennut siirtämään sääriänsä
siitä, missä ne olivat — Ville siis ikäänkuin peläten, että Kalle
välillä vilistäisi kynsistä, koppasi, käsivarren hellitettyään, kär-
pännopeana kouraansa Kallen roikkuvan oikean käden, pih-
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disti toisellakin kämmenellään saaliinsa varmaksi ja ravisteli
nyt kahden koparan välissä Kallen käpälää melko rajusti.

»Tervetuloa maihin, kapteeni!» sanoi hän, kun kielenpää
viimeinkin kerkesi toimituksilleen taaskin ja huulet tottelivat.
»Tervetuloa maihin ja mitäs merille kuuluu!» hoki hopsi hän
uuden varmemman kerran, ikäänkuin korvaisi hieman myöhäs-
tyneen kättelemisen se, että kaksinkertaisti sanansa. Ja ikään-
kuin mies, joka vieraassa porstuassa on pimeässä hakenut oven

kamaa, koukkinut turhaan kaikki nurkat ja pidellyt jokaisen
sammalraon, kompastellut saaveihin ja kolhinut päätään ulla-
kon tikkaisiin, viimein, kätensä linkunrivalle saatuaan ei usko
asiaa ensimmäisellä pitelemisellä eikä toisellakaan, vaan hellit-
tää ja koettaa vielä kolmannenkin yrityksen ennenkuin uskoo
rivan rivaksi: siinäkös se pentele viimeinkin oli! samaten Ville,
nyt mielestään napasanan tavotettuaan varmensi sen vielä kol-
mannella sanomisella: »Tervetuloa maihin, kapteeni, kuinkas on
jaksettu?» Ja tunnossa, että toimitus nyt oli kaikkien menojen
mukaan säntilleen suoritettu niinkuin säällisten ihmisten välillä
pitää, ravisteli Ville nyt Kallen kättä semmoisella puhdilla ja
hyväntahtoisella rehtiydellä, että heikompitekoinen olkavarsi
kuin Kallen olisi sitä tervehdystä aristellut.

Mitäs miesten välillä enempää puhetta tarvittiin? Sillä
lailla Villekin arveli, sillä nyt hän jätti Kallen ja Kallen käden
rauhaan. Mutta suu oli nyt päässyt liikkeelle ja sitä oli viljel-
tävä. »Teillä on juhlallinenkapteeni, pojat!» sanoi hän ja puhui
nyt miehille. »Laivankantta ei ole kävellyt parempi kapteeni
kuin se, jonka te olette nähneet tallustamassa Albatrossin
komentosillalla!» Kun ihminen kerta päästää itsensä juoksuun
myötämäessä, niin siirtävät askeleet senjälkeen itse itsensä, eikä
ole pysähtymisen paikkaa ennenkuin mäen alla. Sen sai Villekin
kokea, sillä nyt pääsi suusta enempi kuin hän oli ajatellutkaan.
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»Uuden fregatin minä rakennan, jos Herra suo ja terveyttä
annetaan, tästä lähin joka toinen vuosi ja joka kerta suurem-
man, ja jokaisen minun uuden fregattini ensimmäisenä kaptee-
nina on Kalle Sparvelin, teidän kapteeninne!» Ville säpsähti
itsekin omien sanojensa komeutta, sillä livakasti kääntyi hän
kapteeniin ja supatti kiireesti toisen korvaan: »Sillä ehdolla kui-
tenkin, että sinä otat tyyrin, joka kirjoittaa minulle sinun puo-
lestasi joka satamasta kirjeen!»

Kallen verkas, vaikka tiivis pää oli nyt saanut känningin
kurssista. Ja kun kurssi on selvä, niin merimies tietää, mitä
tehdä. Nyt oli paikattu, ja paikattu kunnialla se häpeä, että
sai miesten nähden torkottaa turhanpäiten pussikkaansa tyh-
jään ilmaan, ilman että retari oli näkevinään koko viisihaaraa!
Eihän Kalle mikään mutkien ja turhien muotojen mies ollut,
sen tunnustuksen hän itsekin vilpittömästi uskoi voivansa antaa

itselleen. Mutta on asioita maailmassa, jotka ovat säädyllisiä ja
toisia, jotka eivät ole säädyllisiä. Äiti-vainajakin opetti —

muuta ei hän muorista paljon muistanutkaan, oli vasta seitse-
män vuotias hänen kuollessaan — äiti-vainajakin opetti: ota

lakki aina pois päästä, Kalle, kirkon porstuassa, ennenkuin
avaat kirkon oven, ja paiskaa ihmisille aina kättä, kun ne käs-
kevät! Nämä neuvot oli Kalle kätkenyt visuun talteen: eihän
maailmassa saa mitään tuhlata ja heittää haaskioon, jonka on

saanut, varsinkaan, jos se on äitivainaan ainoa perintö! ja toti-
sesti, vilhiämpää Kalle ei osannut ajatella, kuin miehen, joka
meni kirkkoon lakki päässä ja ihmisen, joka ei ottanut vastaan

toisen höylisti tarjoamaa kättä. Merillä oli hän sitäpaitsi lisäksi
oppinut, että kapteenin pitää olla korkea mööpeli merimiesten
silmissä: jos kapteenin nokalle joku pääsee hyppimään, niin
silloin ovat asiat huit' hemmettiin puurissa! Senvuoksi juuri oli
Kallea leikannut munaskuita myöten Villen ylpeys puuriin tul-
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lessa, ja häpeä oli auttamaton, kun miehetkin olivat sitä näke-
mässä. Nyt oli se asia kirkkaasti korjattu, jaKallen mieli hyvä:
laita oli selvänä edessä. »Terve pikiseen kouraan ja tervetultua
puuriin, retari!» sanoi hän jakoppasi hän nyt vuorostaan retarin
käden kouraansa: eihän ollut äsken tyhmistyksissä tullut ihmis-
mäisesti vastatuksi toisen rehelliseen kädenlyöntiin edes! »Ja ter-

veiset Riosta!» lisäsi hän ja rutisteli huomaamattansa retarin
kättä kourassansa niin lujasti kuin olisi tervaista touvin palaa
pidellyt pivossa: retari ja miesparka hyppeli varpaillaan siinä
pitelyssä ja muisti varmasti vielä viiden minuutin jälkeenkin
kynnenpäissään, että Kalle oli häntä tervehtinyt. »Puurissa on

kaikki 001l reit ja niinkuin ollakin pitää!» lopetti hän meri-
raportin ja hellitti pihtinsä. »Ja mitä retari puhuu uudesta kap-
teenin paikasta, niin kyllä minä suostun!» lisäsi hän, muistaen
puheensa kajuutassa ja osoittaakseen retarille, että äskeinen
kahina oli sovittu, ja että puhe lähtemisestä oli pikaistumisessa
päässyt poskista. »Jos vain palkoista sovitaan!» katsoi hän kui-
tenkin varovaisena miehenä asianmukaiseksi rajoittaa ehkä liialta
näyttävää valmiuttansa.

Laivanisäntä oli hetken hieronut kapteenin hellittämää
kättä, mutta pakihyvillään hänkin näytti olevan, hän katseli
jo hyrässä silmin merimiehiäkin, jotka nekin jokainen näkyivät
äkänneen, että nyt oli hyvä priisi taklingeissa puhaltamassa:
kuusitoista virkkua närpiöläistä silmäparia tarkasteli tyytyväi-
sellä hyväksymisellä ja pienellä ylpeydelläkin kahta Närpiön
poikaa edessänsä, retaria ja kapteenia, joista pahus tiesi, kumpi
heistä viimeinkin oli isompi herra laivassa.

Ville kyllä tunsi nyt jo seisovansa vakaasti omalla kannel-
laan, jokainen naakeli listapenkissä kummallakin puolella oli
hänen omaansa niin pitkälle kuin silmä mittasi lakeata kantta
soleiden vaikka ehkä vähän ränstyneiden laitojen välillä kokka-
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puun kaikesta huolimatta yhä vielä komeaan nousuun asti, ja
Albatrossin olivat ne kolme vieläkin kopeata vaikka vernissaa-
matonta mastonkärkeä, jotkakorkeina piirtelivät haalean syys-

taivaan poutapilvistä sineä kohden. Merkillistä, kuinka turval-
lista miehen on siirrellä silmää paikasta toiseen, kun tietää, että
kaikki, mitä silmä pitelee, on omaa, ja siirrellä silmää sillä lailla
omassa fregatissaan! Tykevä on mies oman pöydän päässä ja
käsi tanava kauhan varressa sillä, joka kaukaloi omasta täydestä
vadista ravitsevaa lientä omaan nälkäiseen suuhun, tykevämpi
on tunto miehen sydänalassa ja tanavampi silmäteräin rauhal-
linen vaellus, kun on oman laivan kolme raakamastoa tarkastet-
tavana kotohaminassa, kun jalan antura turvallisena tämmää
laveaan kanteen, jonka alla on pinossa omaa rahankallista lastia
kymmenenkin kauppiaan makasiinin mahtumalta, jakun kulkee
mielessä mahtava tunto, kuin mainingin paisuva saapu aavoilta
meriltä sataman ahtaaseen suuhun, että toppien uljuutta vielä
uljaampi ja säkkein summatonta pinoa vielä summattomampi
oli mahti kahisevissa seteleissä, joita ominansa oli olkavarsia
myöten kahlinut, ja vaaka keltaisessa kullassa, jota omanansa

oli sormien lomitse juoksutellut! Niin istuu kuin isäntänä
lavean pöydän päässä, kuormattu notkuvilleen kukkuravadein
jaherkkupinoin, jokainen vati ja jokainenkukkura oman käden
kurottuvilla! Semmoinen pöytä ravitsee vuosienkin nälänpalon:
käsi kouristuksin kurotettu tyytyy vakain noutavaksi; silmä
hiiluvin hakenut omansa tyvennä ottaa kuin ärjy piiskattu
asettuneena täyden taivaan koko kuvan; sydän, ajokoira ahneu-
den kurkuin läähkyvin, kielin roikkuvin syöksynyt kinterillä
pakenevan saaliin ylväs on elukka, mahallansa levollisena
lepäävä, kaulan kaarta kopein kääntelevä, kun on saalis, koiven
kieppumaton, välissä läiskäin käpäläin ja kieli kylläs suopein
nuolee vuoroin takkua tapetun jäniksen vuoroin omaa kylmää
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kuononpäätä! Hyvä on kylläisen olla, pöydän hyvää kylläl-
tänsä edessä, varsinkin, jos on vatsa vuosia nälissänsä imenyt
selkärangan laihoja nikamia, muhkeaa on miehen kourillansa
kultaa kahmaloida, kun on keltaista hahmattavana enemmän
kuin on kyynärvartta upotettavana, varsinkin, jos kuluneilla
sormilla on vuosikausien turhana työnä ollut killingin köyhän
kuparin pyydystäminen, joka saavuttamattomana on liukunut
koukistuvien raoitse, niinkuin vesi seulan reijitse!

Ravittu koira nuolee tyytyväisenä turpaansa ja käpäläinsä
karvoja, ja menestynyt mies heruu kiitollisuutta. Villenkin
mieli oli tällä haavaa kiitollisuutta paksu: merimiesten jykeätä
ryhmää hän nyt mielihyvin katseli, silmät jakasvot hyväntah-
toisuuden sulassa voiteessa. Tuttuja, rehellisiä närpiöläisiä
naamoja kaikki tyyni, jollei miestä itseänsä tuntenut, niin
muisti muinaiselta isän tai äidin muodosta: tuokin varmasti
Juuskerin Siinan poika, samat viurut silmät ja mukava nenän
nökerö, kokkihan se olikin, sileäposkinen pojan lurjus lähtiessä,
keväästi ripiltä päässyt, vaikka nyt oli kasvattanut partaa leu-
kansa alle korvasta korvaan röyhelöimään. Jumaliste, prikul-
leen samat silmät kuin Siinalla, oikein läyhältä tuntui sydän-
alassa, silloin liinalla kolmekymmentä vuotta sitten tuli tarpeet-
tomankin usein keskellä pyhää toimitusta silmä varastaneeksi
vilkauksen nuoresta nenännökeröstä vastapäätä liinalla tyttöjen
puolella: jos olisi tullut Närpiöön jäädyksi muinoin, niin olisi
nyt kukaties ympärillä omina vesoina liuta samalkisia viuru-
silmiä, nenän nökeröissä sama vormu kuin tuolla tuossa! Siitä
pojasta tulee konsti minun uuteen fregattiini, sillä ovat virkut
silmät, vaikka nenänpää sietäisi olla vähän vakaammassa
sojossa, Siinakin naureli vähän liikaa! Vaikkei vähäinen nau-

runsulakaan silmissä hullummaksi ole! pujahti pieni apean-
lanka mielihyvän loimiin. Tuoreita poskipäitä ei ollut tosiaan
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sen erän jälkeen Närpiön kirkossa tullut katselluksi, alkoi
syhyä sormi Vaasassa liiaksi killinkeihin, killingit taas eivät
kerry rikseiksi, ellei mies ole uskollinen toimituksessansa ja pidä
silmiä valppaasti lanteissa, ja riksiä vuorostaan pitää olla koossa
aika läjä ennenkuin saa ajatella fregatin rakentamista. Eipä
tosiaan ole aikaa pehmeisiin ajattelemisiin elämässä, kun on

pidettävä näppi kovana! Ja sitäpaitsi, tokko mailmassa toisia
niin tuoreita poskipäitä olisi ollutkaan kuin Siinan silloin mittu-
maarina, silmäin kirkas kosteakin kuin suvipäivän valkeus?

Varmaa ei ole, vaikka retarin rintasäkissä olisi kohennellut
itseään pieni huokauksen penikka, ainakin paisui ja laski sor-

tuutin kulunut rintavieri hänellä pari kertaa senverran kuin
ihminen tarvitsee puhaltaakseen pahimman likistyksen luis-
taan. Eipäs minulla niin ja niin ollen ja siinä ja siinä tapauk-
sessa olisi konstin paikkaa tarjottavana omassa fregatissa Siinan
poikien varalle! ajatteli hän pyyhkien turhat mielestään ja siir-
täen katseensa kokista muihin merimiehiin. Saisi poika ruveta

lukemaan navigatsuunia, silmät näyttävät semmoisilta kuin
osaisivat ne nypätä numeroitakin kärkiinsä! ajatteli hän edel-
leen, vaikka silmät jo pälyilivät konstiin. 'Siinan poika joskus
minun fregatissani kapteenina, niin taitaisi poika välistä jutella
rivin pari minustakin kotokirjeissään Siinalle!' maalaili mielen-
juoksu itsepintaisesti hyviänsä jossain komerossa, jota sanotaan

sydämeksi ja jonka pehmeiltä kuiskutuksilta raitiskaan mies ei
aina ole rauhassa, mutta käsi ravisteli kuitenkin jo toimella ja
vakavuudella konstin kankeasti kämmeneen sovittuvaa kättä.

»Terve kouraan, Kleofas!» puheli hän ja pudisteli vielä
paremmalla väellä toisen viisipihtistä, jonka otteista huomasi,
että tervehtimisen toimituskin on taito, jonka ihminen unohtaa,
ellei sitä seitsemään vuoteen ole joutunut viljelemään. »En huo-
mannut edes näppiä lykätä äsken, kun minut puurin puolelle
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haaksitte, pärskytti yskä rintaa niin, ettei kerjennyt ympäril-
leen katselemaan!» katsoi hän tarpeelliseksi kaunistella taan-

noista ynseyttään. »Ja Brasiliassa asti orpana on käynyt?» lisäsi
hän, muistaen, että äidit olivat sisaruksia, Pyörholman tyttäriä.
»Kukas sitäkään olisi uskonut, että sinunkin pienet närpiöläiset
sUmäpippurisi tulisivat näkemään maapallon alapuoleltakin
käsin, silloin kun yhdessä potkimme täkkiä Norrgårdin tuvan

ylissängyssä rippikoulukortteerissa!» hyvitteli hän hyryllä mielin
toista yhteisillä muistoillakin. »Vaikka merirapua sinä itsestäsi
taisit jo silloin ajatella, koska houkuttelit minuakin lähtemään
mukanasi Lutströmin kaljaasiin täkkipojaksi rippikoulusta
päästyä! 'Maksaa hyvän hyyryn!' kehuit sinä. »Täyden riksin
kuukaudelta!» naurahteli hän retarin suopeudella konstilleen
omassa mielessään kuitenkin samalla kiitellen sitä lykkyä, joka
oli ajanut hänet valitsemaan Vaasan maantien tallusteltavakseen
Selman halkopinoilk lastatun kannen sijasta. Konsti saattaisin
minäkin tässä ijässä olla jossain puurissa, ellen seilaisi halkoja
omassa astiassa Tukholmaan! ajatteli hän jakatseli pienellä säälin
armolla orpanansa rehellisiä merimieskasvoja, ruskeiksi ahavoitu-
neita kuin parkittu nahka. »Oletkos sinä lukenut logaritmeja
reisulla, närpiöläisiä tyyrejä tarvitaan pian useampaankin lai-
vaan?» viekottui hän oman onnensa kukkuloilla rohkaisemaan
äitivainajansa sisaren poikaa. — »Missäs perämies on?» kysähti
hän ajatuksen johtamanakapteenilta, katsellen hakevasti ympä-
rilleen.

Kapteenin menivät kynnet harjallisiin: selkteleminen on

aina mutkikasta selvässäkin asiassa: »No, sen kanssa tuli riita jo
mennessä, Kööpenhaminassa!» sanoi hän vakavasti. »Se ei ollut
mikään närpiöläinen, Mörskomista, mistä lienee ollut, ja rupesi
rikeeraamaan, että oli ostettava kahvit ja voit ja sämpylät.
'Ei suinkaan puurissa mitään lukuvuoropeijaisia pidetä!' sanoin
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minä, jakoska hän ei ollut mikään tarpeellisempi mies laivassa,
kokki tai joku muu miehistöstä, niin annoin soutaa äkseerajan
retiltä maihin. 'Mene vaikka mamman tilliltä maitoa särpi-
mään!' huusin vielä reilingin ylitse jälestä, että ymmärtäisi
vasta olla miesten joukkoon tuppaamatta. Ja hyvä oli, että
pahuksesta pääsimme, on kajuutassa ollut yksi suu vähemmän
kuluttamassa jariidan jankkaa oli jo Vaasan ja Kööpenhaminan
välillä tarpeeksi. Ostin Hammista konstille rihvelitaulun ja
opetin kirjoittamaan senverran, että jurnaalin osaa pitää vah-
dissa, muut merijuonet hänellä kyllä oli jo poskissa ennenkin,
ja logaritmit ovat ihmisellä jo syntymästä asti knupissa sillä,
jolla ne yleensä päässä istuvat, niin että niitä ei tarvitse kuin
kirvotella oikeasta ajatuskerästä.» Kapteeni oli sanonut sanot-

tavansa ja pisti kädet housuntaskuihin, ymmärsi, että siinä oli
mies, jolla oli oikea ajukerä, ja joka tiesi, kellä muullakin oli
sellainen värkki päässään.

Retari siristi silmiään orpanaansa. »Vai olet sinä, Kleofas,
ollut Albatrossissa sekä konsti että tyyri? Se muistetaan, kun
Kallen jälkeen katsotaan Albatrossille kapteenia; ja Kööpen-
haminasta asti: menomatkalta lasketaan sinulle tyyrin palkka!»

Retari oli nyt valmis konstista. »Paatkylän poikiakin vielä
näkee!» virmastui hän oikein puhdilla läjähyttämäänkämmentä
puosun varmaan käteen, joka oli tottunut pitelemään sekä tai-
puvaa että kopettunutta. »Vieläkös Paatkylän Mellangärdin
viiritanko pihalihdin päädyssä mielestäsi torkottaa kärkensä
prikulleen taivaan kumokellon keskinapaan, niinkuin me kum-
miksemme muinoin kerta äkkäsimme ja tangon vartta myöten
sihdaten varmaksi tarkistimme? Kyllä kait taivaan reunalaita
Singaporessa asti oli jo koko matalalta, koska niskasikin jo on

pään kolistamisen vaaroissa tottunut kyyrymmäksi kuin silloin
muinen Paatkylässä?» Puheen rojoa olisi retarilta juossut vaikka
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kuinka läämälti, niin vilpastunut oli vanha kangistunut veri ja
mieli kuin hyvää heraa. »Fregatteja minä rustasin, mutta sinä
olit josilloin koko kärppä purjeita palttaamaan: Pirttikuljun pin-
nan, senverran kuin siinä oli juoksevaa tilaa sammakon mädiltä
ja viliseviltä konnan poikasilta, me kaksi peitimme, minä kaar-
nanpalasilla, sinä rieputilkuilla päretikkujen nokassa! Kukas
silloin olisi uskonut, että minun kaarnani ja sinun tilkkusi
yhdessä haukkaisivat ilmaa kaikilla maapallon kanteilla? Meidän
sihtauksemme Mellangärdin viiritankoa pitkin ei tainnut sitten-
kään aivan tarkkaan pitää kutiansa ja Paatkylä ja Paatkylän
Pirttikulju jäädä maailman napapaikaksi, mutta sihti elämään
päin ei tainnut sittekään olla hullummin asetettu meidän kum-
mankaan kohdalta silloin! Ei sinun näpeiltäsi työ lopu, Vaasan
kaupungissa ruvetaan tarvitsemaan purjemestaria nyt, ja purje-
mestaria, jolla on luonto sormissa ja silmäntirkistyksessä kuin
tikalla nokassa ja niskasuonissa!»

»Heh-heh!» osasi muuten puhelias puosu tällä hetkellä vain
naureskella. Kun joskus pujottaa lankaa liika pitkälle puhdille
purjeneulan nokkaan, niin veto menee sotkuun, ja ihmisen kieli-
kin, kun jutun lenkki luonnistuu liika avaraksi, tekee joskus
tenän ja sanan juoksu sekaantuu kukerpäihin. Siten kävi nyt
puosun hänen omaksi myöhemmäksi harmikseen, kieli ei täyttä-
nyt tehtäväänsä tällä kerralla, se oli kuin liika lihava suussa
hetkessä tyhjcntääkseen täyttänsä. »Heh-heh!» oli puosun sen

vuoksi vain naurettava koko mies hyvillänsä silmäin herua myö-
ten. »Kost' Juamala!» olisi kyllä vähän myöhemmin tullut mie-
leen ihmismäisesti sanoa, mutta se oli silloin jo liika myöhäistä:
retari oli jo timperin kohdalla.

Retari oli nimittäin edennyt miesten rivissä. Ei sitä koko
sydäntänsä kuitenkaan sopinut yhdelle miehelle purkaa, vaikka
kotokylän poikia olikin, timperikin oli jo odottamassa ja siinäkin
oli mieskoura rutisteltavana.
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»Suupielet samassa visussa vatupassissa, kuin ennenkin!»
sojotti retari timperillekin ylenkyltäisen mielensä kiitollista
puheliaisuutta: Valmqvist olisi ihmetellyt, jos olisi ollut näke-
mässä umpileukaisen puotimiehensä suuvärkin valmiutta.
»Silmät kuin harpinhaaran kärjet ja sormi syntymästä tuumas-

tukki! Jumaliste, minä en ole vielä tänäpäivänä niellyt sitä,
kun sinä Pukin livarin häissä kerran korjasit minun sanani.
Me olimme koko poikaliuta ajankuluksi menneet alas rantaankin
ja tarkastelimme siellä rantapuodin solassa kädet housuntaskuissa
seisoskellen kuin aikamiehet ikään livarin jahtia, joka oli ank-
kurissa lahdella. 'Puomi on viisi syltää pitkä!' sanoin minä, joka
paatkyläläisenä ymmärsin meriasioita. 'Joku tuuma ylikin!'
lisäsin paremman painon vuoksi verkkaan sanan vielä päälle
kaupan: saivat maankylän pojat omilla korvillaan kateikseen
kuulla, kuka mies tunsi asiat! Sinä silloin — sinulla oli silloin
jo samat piukkaan piuvatut huulet kuin nytkin ja sama luimi
silmissä, poskipielen kuivassa sama vako, kuin vieläkin, sinä
kiristät huulien rihman vielä ohuemmaksi kuin ennen, silmien
kärjet siristyvät tutkaimen teräviksi ja poskien kuiva uurre oli
kuin puukon nirkolla kaiverrettu: 'Pari tuumaa vaille viittä
syltää!' sanot sinä ja etusormien ja peukalon väli haritti ilmassa
tiukkaa kahden tuuman matkaa. Tuli niin kova sanominen
asiasta, että koko poikaparven oli joukossa soudettava jahtiin
ja otettava selko seikasta. Kaksi ja puoli tuumaa vaille viittä
syltää puomi oli mitattuna maston pinnasta päähän asti, sitä
seikkaa ei venyttänyt paremmaksi, vaikka minä itsekin kahteen
kertaan mittasin matkan. 'Mutta kyllä tarkotus on vaan ollut,
että puomi olisi viisi syltää pitkä, vaikka ranka on tullut kaapa-
tuksi liika lyhyeksi!' koetin minä heikosti kaunistella julkista
häviötäni. 'Ja iso seili seisoisi paremmin ja rikillä olisi kauniimpi
luonto, jos puomi olisi kaapattu viisi syltää runsaasti!' paikkasin
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minä parhaani mukaan kunniaani. 'Puomi on niin pitkä kuin
se on, ja kaikilla asioilla on se mitta, joka niille on mitattu!'
sanoit sinä kuin uskonkappaleen. 'Ei niitä sanoilla värkätä, vaan
sahalla.' Sinä, Makkias, et pistä ajatustasi muuhun, kuin siihen,
mihin pistät sahasikin terän, mutta siihen sinä pistätkin sen

prikulleen! Jumala on ajatellut miehestä timperiä silloin, kun
hän tuumissansa on sinun päänuppiasi veistellyt sisäpuolelta ja
ulkoa ja määrännyt haran peukalon ja etusormen välillä! Sinä
minun kivojeni pantteriruodot sihtaat, jotta kyljen posket saa-

vat oikean kaaren siloamaan merta, ja sinä minun fregattieni
raakapuut kaappaat, jotta rikillä on oikea levitys ja nousu, kun
kenojoutsen painuu sataman suuta kohden!»

Retari puotisortuutissaan oli juhlallinen mies tällä hetkellä,
kuin ruhtinas ikään kulki hän miehestä mieheen, kätteli ja
puheli, askel piteni ja tanavoitui jokaiselta koron siirtämältä ja
kukin sai sanansa kuin kuninkaan parrasta. Vahvankin ryypyn
humala kerkiää päähän vähitellen, ja vasta nyt alkoi hän tun-

tea, että arkut kajuutassa olivat todellisessa todessa hänen
omiansa. »Minä puhun kapteenille, että jokaiselle miehelle mak-
setaan kahden kuukauden ylipaikka tuliaisiksi!» sanoi hän
viimein kokkiakin käteltyään, Siinan poikaa, jolle hän tällä
erällä ei vielä puhunut enempiä: hän oli sentään vain kokki,
kun muut merimiehiä laivassa.

Nyt tuli kannella semmoinen hetki, jommoinen aina tulee
juhlallisen hetken jälkeen. Retari oli kulkenut miesten rivin
päästä päähän ja tunsi nyt kokin kädestä hellkettyään sekä
kätensä että suunsa joutilaiksi. Joutilaalta tuntui miehistäkin
seisoskeleminen, nyt kun toimitus oli ohitse, joku jo ajatteli,
olisiko tästä lähdettävä kävelemään kansin puolelle. Kapteeni
oli ainoa, jolla näytti olevan jotain sanottavaa sydämellään,
mikä sanottava ei kuitenkaan ottanut kohta lähteäksensä kielen
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päähän juoksemaan. Hän vilkuili epävarman näköisenä ylös
taklinkeihin, joihin huomasi retarinkin muun tekemisen puut-
teessa nostaneen silmänsä.

»Laivaakin sopisi vähän käydä tarkastelemassa!» karskisti
hän sentään lopulta luontonsa vaisunlaisella äänellä sanomaan.

Retari pudotti silmänsä raakapuilta, jossa hän juuri oli sil-
mäillyt märssyseilin niitä osia, jotka matkalta olivat palanneet
eheinä kotohaminaan: hänenkin silmänsä vilkuilivat ylös rah-
tusen epävarmoina nyt. »Niin, jos kävellään vähän katselemassa
paikkoja!» irkeni hänestä myöntö, mutta ääni jänisti niin, ettei
olisi uskonut samasta miehestä lähteneeksi, joka äsken hellitti
niin kuninkaallisia kurkustansa.

Vaellus alkoi siis, vaellus, joka ilmeisesti ei kummallekaan
miehelle ollut köykäinen, keulaa päin oli matka, sinne käsin
Kalle alkoi astella. Ei Kalle ennen ollut huomannut, että sitä
on semmoinen huippaus asteltavana keskimaston juuresta kansin
kulmaan, kuin sitä nyt todella tuntui olevan, varsinkin, kun
rinnalla asteleva retari vaikeni kuin muuri. Eivät seilit tosin
häävejä ole, mutta kotiin niillä on Brasiliasta asti päästy! roh-
kaisi hän ajatuksissaan painuvaa luontoansa, mutta varoi kui-
tenkin tarpeettomilla puheilla aranpuoleista asiaa kohentele-
masta. Kansin kulmaan asti viimein päästessä alkoi itsepintainen
vaikeneminen kuitenkin käydä liiaksi Kallen maksalle, varsinkin
kun retarilla tuntui olevan hiivatin tarkkaa katselemista omassa

nenäorressaan. Tosi olikin, että retarin silmät hyvin tarkisti
vahtasivat suoraan eteensä, olisi voinut vaikka luulla, että retari
suorastaan paimensi silmiään tarpeettomilta retkiltä enempi
sivuille käsin kuin eteenpäin tai ylös mastoja pitkin, niin vissisti

ne olivat sihdatut johonkin pisteeseen pari tuumaa nenänkärjestä
ulompana aivan kuin olisi joku pahan hengen kärpänen ollut
hurisemassa hänen nokkansa edessä. »Timperi on korjaillut
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naakeleita, kun pääsivät lahoiksi muutamat ja rupesivat katkei-
lemaan!» täytyi Kallen viimein yrittää jotain puhumisen tapais-
takin, jottei yhtämittainen vaikeneminen söisi korvia puhki.
»Saatiin laskuportaitten astuimista ainetta niihinkin!» selitti hän,
jotta sanottavaa riittäisi ammottavaan hiljaisuuteen. »Kokki on
kolhinut pytsyjä rikki, niin että on täytynyt paikata pultaa-
nilla!» sanoi hän, kun silmä sattui hipaisemaan pytsypenkkiin
kansin katolla, mutta korjasi itsekin silmänsä nopeasti muuanne,

kun huomasi pytsyrivissä aukkoja kuin seitsemänkymmenvuo-
tiaan hammastarhassa: oliko joka viideskään enää jäljillä muinai-
selta? »Puosu on koko tulomatkan paikannut seilejäkin!» livahti
hädistynyt kielenpää vahingosta vaarallisempiin asioihin, mutta

se mies ei Kallekaan ollut tällä hetkellä, että olisi rohjennut
kääntää silmänsä puolimatkaankaan alimpaa raakaa päin puosun
työn tuloksia tähyilemään, retarin silmistä puhumattakaan,
jotka olivat pistetyt kuin tuppeen.

Retarikin oli kait alkanut tuntea, että hänenkin vuoronsa olisi
jotain sanoa, ja kun samassa kansin taitse sivuutettiin etumasto

ja ankkurikettingin silmukkojen ylitse loikkiessa varovimmalk-
kaan välttämisellä ei voinut väistää silmää jakättäkään maston

pinnasta, liukastui retarilta pieni sana: »Mastotkin saisi kaapia
ja vetää värnissalk! Miksei niitä olekin putsattu ajoissa, ovat

sinellä kuinkanankoipi? »Hän raapusti peukalonsakynnellä sam-

maleen mustaa maston kyljestä. Kieltämättä oli hänellä pientä
katkua mielessä ja äänessäkin. Villen luonto oli heikossa hetkessä
jahuomaamatta päässyt voitolle viisaudesta jahyvistäpäätöksistä!

»Mihinkäs sitä värnissaa pitkälle riitti, joka meille Vaasasta
lähtiessä jäi?» ällistyi kapteeni ihmettelemään. »Ei siitä masto-

jen värnissaamiseen riittänyt, hyvä kun saatiin plokitkin Singa-
poressa sivellyiksi!» selitti kapteeni tolkkua merimeininkejä
ymmärtämättömälle.
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»Ettekö koko matkalla ole käyttänyt muuta värnissaa kuin
sen tilkan, joka jäi tynnyrin pohjalle laivan lähtiessä täältä?»
kysäsi retari verrattain tyhmän näköisenä, hän oli jättänyt
kätensä nojolle etumastoa vastaan ja silmät hakivat avuttomina
kapteeniin.

»Sitä on laimiska vielä jälelläkin tynnyrin pohjalla, olen
säästellyt, jos tarvitsisi johonkin välttämättömään! Ei merillä
auta koskaan päästää mitään loppumaan. Kyllä silloin ollaan
helisemässä laivassa, jos vadit kumisevat tyhjinä puolitäkin alla!»

»Mutta olisithan sinä voinut ostaa uutta värnissaa jossain
satamassa», sanoi retari yksinkertaisuudessaan.

Nyt näyttivät Kallen silmät vielä ympyriäisemmiltä kuin
retarin. »Tiedätkös sinä, että se maksaa?» kysyi hän toisen
ällktömyydestä tyrmistyneenä. »Ei rahteja kokoon seilata, jos
rahaa lapioi satamahaijeille!» lisäsi hän vakuutuksella, ja nyt
oli kapteeni taas kannoillaan kannella. Maapakalla tottuu järkikin
seisovaksi! ajatteli hän, ja selitti varmemmaksi vakuudeksi vielä:
»Rahaa tulee kokoon, jos sitä ottaa, mutta ei, jos sitä antaa!»

Retarikin äkkäsi, että hän oli juoksuttanut ämpäriä väärällä
kaivolla. On pidettävä ero juhtinahan ja säämiskän välillä!
ajatteli hän. Juhti on poikaa anturan pohjaksi, mutta kankeata
hansikkaan päälliseksi, ja Kalle on mies rahan lastun kirvestä-
misessä, mutta huono sauman sovittaja ja vielä huonompi
puleeraja! Retari hellitti kätensä maston kyljestä ja lähti sanan

hiiskumatta kansin kulmitse kävelemään takaisin keskilaivalle
päin, askelissa oli nyt päättävää varmuutta ja pituutta, silmät-
kin hyppelivät nyt rohkeina rikissä kuin lystäilevä orava.
Keskimaston saalinkikin, niinkuin Kallen laivassa olla pitää:
toisen sarven sakara nokastansa poikki! naureskeli hän ajatuk-
sissansa. Kapteeni seurasi jälestä niin nopeasti kuin hänen
lyhyiltä säärentyngiltään oli liikkumisen varaa, hänkin oli nyt
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muita miehiä kuin äsken keulaa päin kävellessä, sydän napsutti
liivin alla vakaasti kuin taskukello, ja silmät liikkuivat levolli-
silla asioillaan niinkuin tasainen härkäpari rehellisellä pellolla:
retari oli puhellut pehmeitä ja saanut kirkkaan vastauksen!
Käskeekin ruveta peukaloimaan maston kylkeä ja saivartelemaan
värnissoista, kun pitäisi miehen järjellänsä ymmärtää, että rahan
mänkiminen kapteenin asia on merillä, eikä taattien ja hienouk-
sien vahtaaminen! Kalienkin silmä kulki nyt rohkeasti raaka-
puulta raakapuulle: tosi kyllä, isomärssy on aikalailla mädän-
tynyt, vilhiä se kieltämättä oli katsella, jos silmä semmoisia
rupesi närkkimään, sen tunnusti Kalle mielessään rehellisesti.
Eivätkä muutkaan purjeet olleet suuria häävempiä! sekin oli
tunnustettava, kun ne kunkin erikseen noukki silmiensä nok-
kaan. Musevan harmaita ne olivat, niin että maolle ehkä kävi
arkaluontoisemmalla, paikka paikan vieressä, missä ei rääsyil-
lyt repeämä, merkillistä, että puosu sentään oli saanut pysy-
mään ne semmoisina kaluina, että Brasiliasta meidät pyyhkivät
tänne tippumatta raa'oilta! Mutta ajatteleekos Ville, mikä pino
pultaanipakkoja menee, ennenkuin on pingotettu uusi märssy-
kään isoon raakaan? En suinkaan minä toisen miehen rahoja
rupea pultaaniin haaskaamaan, koska näinkin on perille päästy!
Kalle tunsi itsensä yhä varmemmaksi mieheksi, ja säärysti mel-
kein äkäisenä retarin jälessä; ajattelemisen kiivaus joudutti
menon puhtia hänelläkin niin, että hän keskimaston juurella
oli jo taas aivan Villen rinnalla puhisemassa.

Villenkin silmillä — niillä oli luultavasti samansukuisia
huomioita nieltävinä kuin Kalienkin silmillä — Villen silmillä
siis oli niilläkin niin kiinteätä toimitusta rikissä, ettei hän huo-
mannut välttää pumppurautoja ohimennessään, vaan tönäsi
kyynärpäänsä niihin. Eihän ruosteentomun lisä tosin sinään
niin suuria merkinnyt takin muuhun kuntoon, mutta siisteyden
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taikaisena miehenä Ville kuitenkin pysähtyi karistelemaan kars-
taa hihapuolestaan.

»Kyllä kait sinulla vielä senverran on tallella vanhaa vaasan-
aikaista mönjääkin, että antaisit sivellä nuo raudat, niin ei tahri
ihminen itseään ohimennessä», sanoi hän kurillaan, kun muisti
muinen Albatrossin lähtöaikoina itse kopistelleensa melkein
tyhjää mönjätynnyriä laivassa.

»Taitaa sitä senverran vielä olla?» vastasi Kalle arvelevasti.
»Vaikka vähissä se oli jo lähtiessä, en minä ole raskinut sitä
ollenkaan käyttää.» Hän tarkasti vakain silmin itsekin pumppu-
rautoja. »Täytyy niitä kolistellakin sitte ja vasaralla koputella,
niin että kolmas osa menee hukkaan!» arvioitsi hän katsellen
surullisia paakala-pakoutumia ja ruostesuomuja rosoilevassa
pinnassa. »Mahtavatko raudat tulla liika kleineiksi?» ilmaisi
hän vilpittömän epäilyksensä.

»Etkö sinä mönjää sitte ollenkaan ole viljellytkoko matkalla?»
kysyi retari, itsekin ällistyneenä, että vielä osasi hämmästyä.

»No, en minä sitä, ja sekin maksaa! Ja sitäpaitsi pitää ennen

mönjäämistä aina kalkutella raudasta roso pois, ja minun mie-
lestäni silloin menee tervettäkin rautaa hukkaan, enkä minä
oikein raskitse semmoista haaskiota.» Retaria katseli vakaasti
asioita punnitseva silmäpari.

Retari ei tietänyt, mihin omat silmänsä siirtää, sillä ei hän
nauramaankaan tahtonut ruveta siinä miesten edessä, jotka yhä
seisoivat ympärillä kuulemassa ja näkemässä. Tuli silmä
vahingossa livahtaneeksi kapiisiinkin, jonka ovi sarana-puolena
roikkui vinosti selkoselällään, laattialla pari pultaanipaikoilla
korjattua puupytsyä, joista huomasi, että ne joskus oli maalattu,
tiskipöydällä pari lohkoreunaista pilkkumia ja suuri noenmusta

kahvipannu, jonka sanka riippui toiselta korvalta irrallisena ja
nokka oli kolhittu puoliksi poikki, kamiinalla kaksi kannetonta
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pataa, joiden kolhitut reunat lähimmin muistuttivat hyvin
karkeahampaista sahaa, puolet hampaista kuitenkin katkenneet,
toisessa niistä porisi keitto, jonka haju ilmoitti keskilaivaan
asti herneruuaksi.

»No, ruokatarpeita te sentään olette ostanut matkan kes-
täessä?» kysäsi retari tyhjästä päästänsä, kun sai silmänsä koo-
tuksi kapiisista ja piti, että jotain kait oli sanottava hänenkin
taas. Mutta samassa karasi ajatuksen viikari korvan taakse.
»Vai onko teillä vielä seitsenvuotisia perunoitakin puolikannen
alla?» kysyi hän naama hurskaana, mutta kokki ja muut miehet
äkkäsivät paikalla, että retarin nykähtelevistä silmävieristä oli
hurskaus kaukana.

Kapteeni tuli vielä vakavammaksi. »Eivät ne pahukset kes-
täneet kuin palan toista vuotta!» sanoi hän totisesti. »Minä
varustin niitä kyllä Kööpenhaminasta mukaan niinpaljon kuin
akituksi sai, mutta konsti tuli jokolmentoista kuukauden kulut-
tua valittamaan, että puolikannen alla alkoi syntyä peruna-
maata. Hän sanoi, että väkikin alkaa rikeerata, jos sitä moskaa
vielä jonkun aikaa padassa kiehutetaan. Minä panin kyllä vas-
taan, ei Närpiössäkään aina herkkuja suuhun pistetä, mutta

kuukauden perästä ne täytyi kuitenkin kihvelöidä partaan
ylitse, kun eivät porsaatkaan niistä enää huolineet. Se oli mis-
taaki se perunain osto, minua harmitti vielä vuosia jälkeenkin
aina kun Valparaison latituudin poikitse seilattiin, sillä sillä
latituudilla me kymmenen tynnyrillistä saimme purkaa yli puu-
rin Isoon Valtamereen! Minä pelkään, etten minä sen erän jäl-
keen saa perunaa painumaan kurkustani: jokainen tynnyrillinen
oli maksanut selvää Tanskan rahaa!» Kapteeni oli vieläkin karva-
sen näköinen tästä puhuessaan. Hän muisti kuitenkin, ettäretari,
ennenkuin puhe siirtyi perunoihin, oli kysynyt muonitusasioita.

»Olemme me laivakorppuja ostaneet eri satamissa ja papuja
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myöskin», tilitti hän tunnollisesti asioita. »Ja sitte meillä ovat

olleet nuo porsaat, joita retari potki. Kööpenhaminasta ostin
kohta mennessä kaksi, karjun ja imisän, ja niitä on sitte riittä-
nyt seitsemäksi vuodeksi. Kiinan vesillä pärjäsimme kerta tee-

paalin jakuivasimme kannella, sitä on vieläkin jäljellä. Riossa
ostimme tynnyrillisen kahvipapuja, joita oli lakaistu kokoon
möljältä ja myytiin lumppukaupalk: mitä niillä väliä, missä
ne olivat kieritelleet, nehän korutetaan! Muuta emme juuri ole
tainneet ostaakaan? Niin aina, Javassa ostimme sentään pari
kuormaa sokeriruokoa ja suolaa on hankittu tarpeen mukaan.»
Kapteeni näytti vajoavan ajatuksiinsa, olisiko jotain jäänyt
mainitsematta. »Riissiä ostimme kerta Bombayssa haaksirikko-
tavaraa viisi perunatynnyriä täyteen», lisäsi hän muistonsa
komeroita kaivellen.

Jos retarilla alkuaan perunoista kysyessään oli ollut tarkoi-
tus virkistää itseään pienellä naurunpirauksella kapteenin kus-
tannuksella, niin meni tämä tarkoitus tasan yhtä mistiin kuin
kapteenin kovan lykyn perunakauppa. Mitä pitemmälle kap-
teeni nimittäin pääsi muonituskertomuksessaan, sitä vakavam-
maksi muuttui retarin naama. Hän kurkisteli miehiin, ja
hänellä olivat hyvin pahat aavistukset mielessä.

Kapteeni oli siis tuskin päässyt juttunsa päähän, kun retari
jo vikkelästi oli puhumassa miehille: »Ne miehistä, jotka lähte-
vät uudelle matkalle tämän kapteenin mukana saavat luvatun
lisäksi vielä kaksikymmentä riksiä lahjapalkkiota mieheen!»
sanoi hän nopeasti ikäänkuin aikoisi hän kerjetä liepeisiin, jos
jollakin olivat ajatuksen helmat muuanne käsin karussa. »Ja
palkka koroitetaan jokaisella viisi riksiä kuukaudelta!» lisäsi
hän varmuuden vuoksi. »Siihen minä koetan saada kapteenin
suostumuksen!» oli hän kylliksi notkea ja varovainen vielä
entistä nopeammin täydentämään sanojansa.
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Lupauksen viimeinen osa ei ilmeisestikään ollut oleva helpoin
täytettävä auliista tarjouksesta. Kapteeni vieressä katseli nimit-
täin tällä hetkellä jotakuinkin piukasti löysäsuiseen retariin,
melkein samoilla silmillä kuin katsellaan mukulaa, joka järjet-
tömyydessään roihuttelee palavaa päretikkua lastukasan vieressä.
Tai pahemminkin vielä olivat asiat tässä kiipelin kääntömanöö-
verissä: mukulaa voi tarrata käsikynään, vääntää päreen pois
ja nakata pesään, turjuttaa ymmärtämätöntä niskaharjaksista-
kin pieneksi muistiaiseksi, mutta retarille, minkä sille teki? Oli
koko päivän ollut niin allejansa täynnä, että sai asetella kieltään
kuin ankeriaista, eikä sittekään saanut sanaa sopimaan herkku-
korvan mieliksi! Mene semmoiselle sitte järkeä puhumaan!
Onko retari päästään pehmeällä? kysyivät kapteenin tyrmisty-
neet silmät neuvottomina. Kalle oli järjen ja selvän ymmärryk-
sen mies, mutta ihmisen järjellä ovat rajansa ja Kallen ymmär-
rys ei jaksanut käsittää sitä, kuinka ihminen menee jaarittele-
maan maksamisista silloin, kun ei kukaan maksua kysy. Samu-
liksi minä asetun, jos minun pitää vastaamaan siitä, mitä toinen
poskistansa livertelee! alkoi sakoa ajatusta silmien perukkoihin.
Kapteeni laivan ansioista vastaa, eikä retari! puhuivat silmät
nyt jo selvää taipumatonta terästä. Minä sanon pian niin, että
tärähtää! ajatteli hän.

Retari oli senverran kerjennyt vilkasemaan Kalleen, että
huomasi, mikä iiri nyt oli iskemässä selleihin: hän tunsi mie-
hensä entiseltään ja vähän tämänpäiväiseltäkin. »Älä hiivatissa
hiisku nyt sanaakaan!» kuiskutteli hän hätäisesti Kallen kor-
vaan. »Minä selitän sitte! Ne ovat tottuneet niin vaativaisiksi
nykypäivinä! Miehen pöksypariakaan sinä et saa puuriisi koko
Vaasan läänistä, jollei palkka voitele! Ei enkelin peevelikään
taivaan paratiisista nykyaikaan enää lusikoi partaansa papu-
ransoonia joka jumalan ateria seitsemän vuoden aikana, jollei
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ole läskikimpaleen lisäksi palkan lihavuus joka lusikan nuole-
malla mielessä! Sinä ymmärrät laivan komentoa, mutta minä
ymmärrän ihmisiä! Pidä nyt huuli piukassa, ja ajattele sitte
jälkeenpäin!»

Kalle asettui toki senverran, että tyytyi luimistelemaan
sivulta ja jotain pientä murahtelemaan parrastansa, kun meri-
miehet vuoronperään nyt tulivat kädestä kiittelemään luva-
tusta palkankorotuksesta, ensin retaria, jolla taas oli jokaiselle
sana, ja senjälkeen kapteeniakin. Kapteenin katteleminen kyllä
oli vähän jäykänlainen toimitus, sillä tuntui todella hiukan
tarpeettomalta juhlamenolta täysi-ikäisen miehen kouria käm-
mentä, jonka kyllä oli joka päivä nähnyt, mutta jota seitse-
mään vuoteen ei ollut pidellyt, sitäpaitsi ei äskeinen kyrä ollut
vielä oikein kerjennyt lähtemään kapteenin silmistä ja hänen-
kin kädenantoansa sitoi joku nolosteleva penseys: turhan tuhri-
mista tämmöinen meidän välillämme, ajateltiin kummallakin
puolella, mutta maissa ja kotopaikoilla ovat menonsa ja
tapansa!

Juhlallisuutta oli retaristakin jo tarpeeksi. Kokin katel-
lessa hän kuitenkin vielä senverran elpyi, että kysyi, mikä
hänen etunimensä oli. »Johannes!» lauloi reilu suu. Pienellä
mielenlämpimällä Ville muisti, että hänen omakin toinen
nimensä oli Johannes. »Sinä oikeastaan tekisit viisaammin,
kun menisit talveksi jonkun kapteenin kortteeriin ja lukisit
räkninkiä hänen kanssaan!» sanoi hän hyväntahtoisesti jaajatteli
Siinaa. »Olethan sinä seitsemän vuoden aikana kerjennyt herne-
rokan haistelemisen lisäksi kurkistelemaan senverran kapiisin
ovestakin, että meripraktiikkaa ymmärrät ja arvaat hakea rikiä
laivassa ylhäältä käsin!» naureskeli hän tarkoittavasti. »Sinulla
ovat äitisi silmät! Sano terveisiä vanhalta rippikoulutoverilta!»
Retarin mieli oli hyvä, kun oli tullut sekin sanotuksi. —
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Mitäs siinä enempiä sanomisia oli ja tarvittiinkaan? Mie-
het seisoivat jo taas omassa jotikossaan, katselivat kukin, mihin
katselivat ja ajattelivat, mitä ajattelivat, kapteeni tirkisteli
vaiteliaana äskeisiä pumppurautoja: pitikö nyt sitte pistää
joku miehistä niitä kalistelemaan? Ja retarilla ei ollut paikkaa,
mihin silmänsä jättää: rikiä ei tehnyt mieli katsella ja mui-
takin paikkoja oli viisaampi silmillänsä vältellä. »Olisi tässä
jo aika minunkin ruveta ajattelemaan maihin lähtemistä, puoli-
päiväkin kohta!» puheli hän jotain puhelkksensa. Eihän siihen-
kään ollut muilla suuria sanomisia, varsinkaan Kallella, joka
merimiehenä piti, että jokainen tyyrätköön kuuttonsa niinkuin
hän tykkää jakääntäköön luovin silloin, kun sopivaksi katsoo,
ja jolla sitäpaitsi oli tunto, että hänellä oli tänään takanaan
raskaampi päivätaksi kuin seitsemään vuoteen, vaikka vasta

oltiin puolipäivissä.
Retarin ei ollut siis muuta kuin jatkaminen. »Toimittai-

siko kapteeni siis, että miehet pistävät lähtövehkeet käymään
ja kitisemään taas!» sanoi hän ja katseli pienellä naurunkurilla
raa'an roikkuvaa plokkia.

Nyt oli Kallekin jo virkeämpi. »Mihinkäs retarilla sem-

moinen kiire on, kun ei ole muijaakaan kotona kahvipannua
lämpimänä pitämässä?» esteli hän heikonlaisesti, mutta lisäsi
samalla nopeasti: »Pojat, pistäkääs ploki liikkeelle, että retari
pääsee maihin taas!»

Nyt kävi asia kuin voideltu, retari sitaisi itse köyden pään
ympärillensä, puosun taitava käsi teki solmun ja yks' kaks'
heilui retari ilmassa, tälläkertaa kuudentoista käsivarsi-parin
iloisesti hilaamana, kokin aloittaessa kajahti kannelta kuuden-
toista kurkun hoilaama hip-hip-hurraa! Retari oli itse niin
hyvillään, että viskeli touvin päässä heiluen pitkiä koipiaan
ilmassa kuin vallaton poikaviikari. »Mukavaahan tämä on,
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ei tässä menossa anturoitansa kuluta!» nauroi hän ja piuvasi
itsensä heilumaan. »Tyykiä leikattavana niin lavealti kuin riit-
tää sinistä ilmanhurstia maailman kannen alla!» kehui hän ja
läiskytteli sääripiippujansa yhteen kuin räätäli saksirautojensa
leukaparia, ennenkuin päästää ne puremaan koskematonta
verkapakkaa. Miehet olivat komeuden vuoksi heijanneet reta-

rin vähän korkeammallekin, kuin mikä olisi ollut ehdotto-
masti tarpeellista reilinkitaiteen sivuuttamiseen. »Ymmärtäisi-
vät vaasalaiset olla katselemassa, niin näkisivät Valmqvistin
puoti-Vilien lennon väessä!» hihkasi retari vallattomasti.

Matka kääntyi haminavahdin ruuhta päin. »Ei sinuakaan
muistettu hilata puurin puolelle!» surkutteli retari. »Mutta
soutumaksun saat vissisti ja palkan kokotusajasta myös, ei
minun tarvitse kelloanikaan pantata sitä varten!» Retari oli
ruuhen puolella jo ja päästeli touvia ympäriltään. »Ei minul-
lekaan tuliaistuimaa tarjottu tuolla ylhäällä enempää kuin
muutakaan kuumaa!» lohdutteli hän tyhjälle jäänyttä souta-

jaansa. Ja samassa hän käsi torolta huutaa huikahutti kaptee-
nille, joka taaskin, kuten retarin tullessa, kurotti sammal-
mätästä pääkseen reilingin ylitse sen verran kuin lyhyttä kurk-
kua riitti: »Mikä vahinko, Kalle, ettei Jamaican kaivoista saa

rommia ämpäreillä, niin olisit sitäkin tuonut kotiin peruna-
tynnyrillisen!»

Kapteenin silmäpippuroihin herahti naurunkaltaista, joka
vähitellen levisi silmännurkkiin ja niistä koko kasvoille poski-
pieliä myöten sen vähäsen kuin parran peitosta paistoi
ihon kuparia naamassa: »Minulla on kajuutassa lekkerillinen
jamaikalaista, ehta reaaleilla ostettua! Mutta se tuodaan reta-

rille avaamattomana samalla kuormalla kuin arkutkin! Ja
kahvia taas sopii retarin ottaa omasta ruumasta senverran
kuin mako ja terveys kestää!»



Neljästoista luku.

Alastalo levittää parkinpaperit pöydälle.

Se oli mojakka juttu, jonka Härkäniemi nyt oli hellittä-
nyt parrastansa, Härkäniemi itsekin muhoili, kun käveli piip-
puansa vahvistamassa piippuhyllyllä, ja hyryssä oli Langholman
niinkuin monen muunkin suu, mutta eritoten oli Alastalo
tyytyväinen: niinkuin suopavoidetta keloille, ennenkuin kiila
lyödään kelkkojen alle ja laiva rytinällä lähtee petiltä! ajatteli
hän ja hieroi hierasi kämmentänsä! »Lasit ravistuvat, jollette
nyt nopeasti käy pöydän vieressä vahvistamassa uutta ainetta
mukeihinne!» toimitteli kehoitteli hän ensi leukavuoroikseen
ja isännän liepein, kun huomasi Krooklalk ja jollakin muulla
lasin tyhjänä kourassa, mutta ei lakannut siunaamasta sydä-
messään sitä lykyn potkua, että Härkäniemi oli juuri tämän
ja tämmöisen jutun jaaritellut parroiltansa: säärivarren ei tar-

vitse omastakaa syhyäkään ja omia aikojansa, mutta kyhjä-
seppäs sitä unen horteessa pintaan ja hierase peukalolla kerran
pari jakolmannenkin martoon, niin kutka palaa kuin saamari
ihonahassa ja nyhi silloin, minkä hyppysten päästä irti saat,
niin paremmin tarvitsisi kerjetä vain ja laveammilla maistuu
lakanan alla kaapimisen kirpivä makea: jolleivät tämmöisen
jutuntarinan ja järjensyhyttelemisen jälkeen ajatukset ole sai-
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värillä salissa ja mielenhyppyset sormenpäineen rahankutivilla
ja ansionsyhymillä, niin pölkkytukkeja istuu minun tuoleillani,
eikä ihmisiä ja kristittyjä luterilaisia! »Kävellään nyt ja täyte-
tään lasit toinen parempi kerta: taitavat laidat tottumiltaan
kestää enemmänkin lääkettä sisällään, kuin ensimmäisillä oppi-
milla!» puhella pakisi hän kuitenkin ja hoputteli isännän toi-
mituksissa, vaikka ajatukset vilskuivat varsoina.

Nyt minä menen klahville ja haen paperit esille! ajatteli
hän ja päätteli omiakin tekemisiänsä. Silloin rauta ahjosta
siepataan ja siirretään alasimelle, kun palje on puhaltanut
takopalasen tuliseksi ja kipenille! riuskaisi hän itseänsä ja läksi
hänkin toimillensa piironkia päin, koska näki menemisistä
salissa, että isännän sanoja ei enää tällä erällä enempiä
tarvittukaan, vaan että kursailematonta astujaa oli nyt seura-

kunnassa sen taajalti, minkä kattian avoimilla tilanväylää eri
ääriltä totipöydän seutuville: mielet olivat rohkeita salissa nyt
ja miehet myös: ensimmäinen lasi oli vaikuttanut tukan-
juuriin ja Härkäniemen juttukin kait souteli verissä ja nosteli
uskalluksen harjaa. Kiivaskin kiuas tarvitsee löylyn, ennenkuin
se kihisee, ja väkeväkin lihanmehu suoknraetta höysteekseen,
ennenkuin liemi maistuu ruuansärpimeltä suussa! tuumiskeli
Alastalo hyvillänsä, kun luovitaidoin ja sopuneuvoin avoi itsel-
lensä vanaa jakeinotteli kattian tungoksissa ja väen tuuppimilla
kveoita liivipuoliansa viistovirtaan piironkia päin. Kun karjakin
tulee kiilimäpäälle, niin se rynkäsee joukkona vastamäetkin
myötäkarussa ja selvittää varpaansa siellä, missä raitissarvinen
ei siirtäisi sorkkaakaan! Usko se on, joka loikkaa, kun mies ojan
ylitse hyppää! ja nyt on pojilla usko sarvissa, kun minä vaan
saan paperit laitumille! hoputti hän itseänsä ja oli vikkelä mies
pyöriviltään kkhvinsa edessä ja nopea hyppysiltään, kun sormi
sapuloitsi ja laatikon perut antoivat paperinsa.
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Huomaamatta nämä haetaan, niin ovat valmiina pöydällä
ja leveöinä, kun toinen lasi on nousussa tukkaan ja sormissa
kirjoittamisen syhy, vaikka pää menisi ja lompakko perässä!
Kun ei ihmiselle jätetä ajatuksen aikaa oman päänsä viljele-
miseen ja hevoselle miettimisen tilaa omien koipiensä muistami-
seen, niin tyhmäkin voi vahingolta tehdä viisaan tekoja ja
pattijalka aituroida: hevonen tavata itsensä ilman omaa ansiota
nelinkaapoin maistuvan kaurapellon keskellä ja mies puumerk-
kinensä ilman oman järjen syytä hyvällä paperilla niminensä
ja rahakaukaloiden kahmaloimisissa kourinensa! Kiitän minä
Härkänientä, joka Makkiaksenakin ja pikkuprofeettana puhui
isosena ja Danielin suulla, ja selvitti, minun Mooseksena keiku-
tellessa keinutuolilla ja harjatessa sormien haroilla partaani,
tienstien tunnustähdet ja jakoarkkujen ansiosisällöt rypälei-
sempinä retareille kuin Aaron muinen Israelin lapsille Juudaan
hunajat ja Kaanaan vuotavat rieskamaat!

Alastalo oli tykevänäkin ja leivisköjensä liikkumilla pais-
tava poika sydämen suomilta ja kasvojen hyviltä tihkumilta,
kun nyt palasi painaviltansa palkkien notkumilla salinsa halki
mies mittava, jos vyötäreryntäinenkin, kourassa kahden kyy-
närän kääre, klahvin sisuksista noudettu, toisessa paperi val-
koisiltaan, vaatimaton kooltansa, mutta vakavoin kannettu
kunnioittavassa kädessä. Oli hyvä asia, että huone aikanansa
oli salvostettu korkeaksikin niinkuin seiniinkin kehätty riittä-
västi mittaa, jotta nyt oli sekä parrupienojen alla että pieli-
vierillä tarpeeksi tilanavaruutta miehen astella täysin askelin-
kin ja kävellä laveammastikin salissansa, kun nyt oli saatet-

tava laivanpaperit ja kannettava parkkikirjat julkisillensa ja
levitettävä pöydälle ja nähtäviksi. Olihan Langholma isonen
ja kieltämättä pitäjän pää, eikä Alastalo sitä vastaan napissut,
koska hyväkin pyörä kärrynrattaissa aina tarvitsee akselin-
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navan huhkiaksensa kehillänsä, ja koska tuolupuissakin tukki
on tarpeen, jotta on lointa ja loimissa tammi sukkulan syöstä
kuteitansa ja kaiteen naputtaa kangastansa, mutta ylpeäksi
meni Alastalon niska kuitenkin nyt ja tukan alla karahutteli
veren varsa korskiansa, kun viimeinkin oltiin näin pitkällä, ja
vaelto nyt salissa käärö kourassa ja kahden talven työn ähinä
piirtopaperilla valmiina puhtain viivoin ja linjaalivedoin, eikä
Langholmallakaan muuta tekemistä kuin keikutella keinu-
tuolilla ja odotella niinkuin muutkin ja kuka hyvänsä: napa
kuin napa, mutta rattaan hyrrä virstat jättää; ja loimi tukilla
lointa tukilla, mutta kankaan verka vasta kyynärissä mitataan!

Olikin askel lavea laattialla ja kylkien puhina liiveissä
oikeuksissansa, kun Alastalo salinsa halki nyt saapui keinu-
tuolien taitse ja peräsohvan editse pohjoispuolisen meriakkunan
eteen, jossa mahtavana seisoi keltainen pitopöytä, avara siivu
koko päivän avattuna ja valmiina ja muutenkin tyhjänä, paitsi,
että sille oli maanäärisen takakamarin kirjoituspöydältä täksi
päiväksi nostettu odottamaan se takohopeainen ja Härkäniemen
Hullista tuoma, sakaraisia käsivarsiaan kopeasti oijenteleva kir-
joitusteline, jonka muut retarit mennä syksynä yhteisestä pää-
töksestä olivat Siwiän jaossa Akstalolle lahjoittaneet »Muis-
toksi Herman Mattssonille hyvästä tienstistä» niinkuin kirjoi-
tuksessa sanottiin telineen jalustan kumpuroivassa pinnassa.
Tänne saatti Alastalo nyt arvokkaat tuomisensa, laski ensim-
mäiseksi paperin kädestänsä huolellisesti pöydän sivukulmalle
pois tieltä, siirsi senjälken varovasti vapaalla kädellään hopea-
telinettä taaemmas pöydällä, asetti valkoposliinisen kynä-
pyyhkimenkin kaksine pystyine hanhensulkineen puolemmas
akkunaa käsin — telineen kiiltävillä sakaroilla lepäsi kol-
mas varsi, luunpaksesta pitsiksi veistetty ja nupissa, niinkuin
Eenokkikin kuriksensa joskus oli katsellut, reikäläpi neljällä
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kulmalla, joista sopi, niin tikunpieniä kuin olivatkin, toinen
silmä ummessa, kurkistella Brysselin kaupungin kivitaloja ja
kirkkorakennuksia punaisina ja keltaisina toripaikoillansa ja
kadunkulmissa eläviltänsä — lykkäsi korun sälät tuonnemmas

tieltä, että tuli tilaa levitellä ja kirvotella käärön kankea
kädessä avoimeksi pöydälle ja asetella piirustus näkyville ja
katseltavaksi. Oli takakamarin kirjoituspöydän koristuksista
tuotu varoiksi viereen nauknpainoinen ja vahvan nyrkkiparin
kokoinen vihreäksinen pallonkimpakin kuheraoksaisine sisus-
kiemuineen, ja nostettu muurin kulmalta toinen isosista puna-
raakun kuorimöhkistä kiiltelevänä odottamaan, niin että oli
varalla ja valmiina painovaakaa sovitettaviksi syrjille ja jäy-
kän paperin suoristimiksi pöydän pinnoille. Siinähän se olikin
lopulta toimen ja tarkan asettelemisen sekä huulten hörpän
monenkaltaisen vaivan ja myötämutkistelun jälkeen leveänään,
ja parkin riitingit avoimiltaan katseltavina pöydän julkisilla;
kun enää vain oli viimeisenä toimituksena haettu paperin alta,
jonne se vahingossa ja muilta huomaamisilta oli jäänyt, para-
lellilinjaalikin esille ja sovitettu tarkalleen paperin alareunaa
myöten pöydälle, tarpeen tullessa käsille, siltä varalta, että
ketä alkaisi haluttaa ja joku tahtoisi likinäköisemminkin tar-

kastella piirustuksen juoksua, ja sormisyhyssä ja pahanahassa
verrata kaaritämmien koveruutta, niin oli kaikki valmista ja
vuoro nenänniistämiseen ja päristelemiseen.

Tihuvakin mies järjensyiltänsä, ja ajatustensa ohjasperiä
piukasti sormissansa pitelevä mies saattaa joskus tuntea päivä-
puolen paisteilla mahlan paisuja mielenpinnoissansa ja löysää-
misen juonta pivonsa perillä myötämäen laskemisessa, ja Alas-
talollakin oli tällä hetkellä täysi työ, ettei pärähdellyt nenä-
liinan sisuksissa liika mahtavasti, kun nyt viimeinkin sai huo-
jentaa itseänsä, oijennella ihmistänsä ja kevennellä liikoja puhi-
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noita kylkipitimien sisäpuolella. Ei ole pieni asia ja pojan leik-
kiä, kun on ollut työn kyyryllä vuoden pari ja parinkymme-
niä sitä ennenkin, vuosia niin monta kuin on ijän sammaleen
peitossa muiston lankaa, sihtaillut ajatuksensa veistämätöntä
halkopuuta ensin ja senjälkeen puuvajan parassyiseksi katsot-
tua järkäniskaa, hijonnut pienestä penskasta mielenterää ja
silmännirkoa niillä höyläämillä, joilla meren peukalo tahkoo
vesialuksen kylkikupeita, ja senjälkeen miehenkyynäräisenä
hijonnut kirvestänsäkin teräpuremilta ja syynännyt kuriksensa
halonsyrjää alapuolelta, juoksisiko syynjuoni puussakin osaa-

vasti veistettynä ja lastua lihavilta paikoilta hellittämällä meren
huulten nouteeksi, veistellyt halkonsa ensin sujaville pohja-
pinnoiltansa vajassa ja senjälkeen pidellyt järkensä sormen-
päillä vielä ja tunnustellut mielensä peukalolla jokaisen tuu-

man alan, joilta meren kieli keksiikin mutkillansa nuolla terva-

lankun pintaa pitemmänkin kuuton ja vaikka parkkikivan
mittaisen kölialuksen liukaspuolilla; ei ole leikinasiata tämä ja
lukuvuoroläksyn opettelemista kyttäily meren lirputuksilla ja
lukeminen heilukirjan pränttiriveiltä, missä kaiteessa ja missä
poskipielenvinossa puuaineen, joka luontonsa uppiniskalta kui-
tenkin on vain taipumatonta töröhonkaa ja jäykkää männyn-
järkälettä on veistettävä vesiainetta, joka taas samalta luon-
non perisynniltä ei suuttumusta sylkemättä kärsi koskemil-
laan kovaa suoravartista, ei kyynärän-, eipä kynnenmitalta,
kyttääminen ja lukeminen, missä viistossa näiden kahden kui-
tenkin on sovittava keskenänsä, jotta puukuve sittenkin sula-
viltaan sujahtelee loiskuvien lomitse ilman, että riidasta huo-
maa muuta kuin vanaveden liukkaat kölin jäljen juoksemilla,
ei ole leikintekoa tämäkään ja ulkoluvun lorotusta katekismus-
läksyillä, mutta tosipeli alkaa kuitenkin vasta senjälkeen, ja
täysi järjen travi hikisiltään, kun pään karsinoista ja tiedon
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hinkaloista on talutettava varsat niinkuin vasikatkin, kahden-
parin menoharjat niinkuin neljän sorkan vastaharatkin lasku-
jen ohjaksissa ja kokemuksen kytkyimissä pännän terän tietä
paperin tanterille, kesytettävä karkukaapaisten hirnavauhkojen
potkopuhtimet linjaaliviivojen valjasaisojen vakaiksi astujiksi,
ja kukistettava sarvijarkisten kyömyniskojen ällikyhmyt pas-
saripiirtimen ieskäyrien alttiiksi kiskojiksi, taitettava oman
kuonon travinhalut ja vikurinviat viivavarsan kuokttimilta,
ja pidettävä huomionpiiskan siimanpäätä piuvivalmiina vako-
juhdan kylkikupeilla sillä saralla, jolla järki punnaa ajatuksen
ikeessä ja vaivan savessa etupotkoa edeltä ja passarinvarpaan
kynsipari takakinttuina kraapasee prikkutiiviisti ja säärien sät-
kymättä laskujen askelissa jälestä, ja pännän jäljiltä jää pape-
rin puhtaille suoran jälkeä ja kaaren piirtoa jokaisen viivan
vedolta, pohtimisen pajassa sulatettua ja aivoituksen alasimella
taivutettua puun juonien kaikille juoksuille ja meren mielen
kymmenille kuherille ja huulien huikenteluille! Ylpeys nostaa

oravankin hännän, kun on latvoilta loikattu kymmenen kyy-
närän harppa ja kynsi taas kamarassa oksan heilumilla, ja pai-
sutteli Alastaloakin liivipieliltä, kun nyt sai päristellä nenäänsä
ja puhdistella itseänsä nenäliinan pohjiin valmiin kivapiirus-
tuksen edessä ja parkinriitingit levitettyinä pöydälle.

Ison säkin kattian palkeilta ryhillensä nostanut ja jyvä-
laarin reunapuulle kunnialla kumonnut häpeilee aluksi ja
noloilee muitten puolesta voimatekoansa ennenkuin veret olka-
roimilta karaavat harjastukkaan, ja läähötystänsä asetteleva
tunnustelee ja levittelee hartioitansa ominansa. Akstalokin
tunsi pääkuorensa alk pientä paisun häkää ja muuta hiljak-
sista potkontönkää ja nousutaikinan pursu-uhkua, kun hän
nyt sitä lakeampana ympärystensä höyliiltä kuljetukselta ja
sanapuheen suotuisilta sovittamisilta, mitä isosemmin harjaa
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ja vyöpieliä paksutti, alkoi äänensä laupiaassa rekisterissä esitellä
vähennellä sitä, mikä oli pöydän julkisille laveaksi levitetty:
eihän myötämäen menossa muu kuin markkinahumakinen
ohjaksissa hihku ja rehkien repele; selväpäinen ja järkimies
pikemminkin vetää periä kireämmille ja pidättelee ahteessa,
jotta juoksija kerkiää aisoissa selvittämään kaapansa kärryjen
tieltä rattaiden rytistessä! »Tässä takaehtoina tullut rutatuk-
sikin piirustelluksi!» selitteli hörähteli Akstalokin siis nyt vain
tasaisimmiltaan ja krymppäsi kokoon liikoja liepeitä komeuden
kahustimissa askelten kannoilla. »Toin katseltavaksi, jos jon-
kun tekee mieli silmän pitelemältäkin tunnustella kriipustuk-
sia!» sanoi hän puheli niinkuin mäikän heiluttaja, joka isku-
humauksen jälkeen ja moukarin talttaa levähytellen korttelia
syvemmälle honkapuun sisuksiin ajetun tamminaulan laula-
villa niskoilla ennen uutta olantakaisen puhtia selittelee rinta-
palkeittensa huohottimilta: taputtelin tassuttelin äijää hiema-
sen hattuun!

Ei ihminen kuitenkaan ole jokaisen ihonkipenänsä herra,
vaikka tyveneksi tikistääkin kuoripintansa, ja niinpä varasti
sittenkin Alastalon silmä, vaikka kovankurissa pidettykin ja
ohjasperien siivoissa, västäräkin pyrstön viipaisun ajaksi sivu-
silauksille ja Langholmaan, joko keinutuoli pian alkaisi narista,
kun noustaan ja kävellään katsomaan. Olikinhan sieltä jo
Langholma laattialla tulossa, mutta ennen häntä oli jo vie-
ressä ja vasemman olan ylitse selän takaa Pukkila kärppänä
ja kurkku pitkänä papereihin kurkistamassa varpaisiltaan ja
totipöydältä kiiruulla korjattu vastuudesti täytetty lasi kou-
rassa, Härkäniemikin tuntui kattianiskojen tasaisesta notkah-
telemisista päätellen olevan takana lähestymässä, hänkin, niin-
kuin Pukkilakin, vaikka verkkaampana, paluumatkalla toti-
pöydän toimituksilta, jonka ympäriltä ja rykelmistä jo oli
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äänten sähinöistä kuullen muitakin kirvoittamassa itseänsä
ja vahvistettua lasintäyttänsä. Tulevat tramppaavat kaikki
rohkeahattuisina nyt ympärille tunkemaan, niin ettei jää tilan-
ruumaa näytellä Langholmalle ja rauhassa osoitella, kuinka
on ajatellut etustäävin kurotuksen ja takastäävin kuvepielet!
harmitteli Alastalo nenätuhimiinsa, mutta valmisteli varovasti
väljempää vierilleen ja tunki Pukkilaa taiten ja sopuvihkaa
taappäin takanaan, jotta oli pöydän edustoilla tarpeelliset kään-
tymä-alat sekä hänen omille etupielilleen että seisomisen sijaa
javapaahaminan suojatLangholman rusthollarillekin jaEframin-
vartiselle miehelle, vaikka tulisi tungeksijaa enemmänkin selkä-
puolille sullomaan.

Siinä Langholma jo saapuikin, askelten otossa sama var-
muus kuin suupielien vakaissa tyvenissäkin ja silmäharmaiden
tiiviissä selkeydessä, isäntää koko varreltansa, suurentelematon
kuin honkapuun harmaa nousutyvillänsä, mutta suorakin,
kuten sama honkapuu latvansa huminoihin saakka. Se kivi
liikahtaa, vaikka raskaskin möhjäle ja maan juurissa istuva,
jonka kyljen alle tuo kankipuu on vipunostoon sovitettu!
vilahteli Alastalon ajatuksissa turvallinen tieto, kun naapuri
saapuneena levoillansa seisoi vierillä ja katseen vaaka miehen
mitan korkeuksilta verkailtansa vaelteli kyynär-alat piirustuk-
sen levittymillä pöydällä! Ei sinun suusi lukoilta sanan Ora-

vaista ensi toviin loikille päästetä, ennenkuin silmä on pereh-
tynyt ja ajatus jäljillä kölin ruodolta kolmen topin kärkeen
ylhäällä, rakentanut ruuman ja pantterien kylkiluut, tunnus-

tellut taklingin touvijuoksut ja raakojen ryhdin rikissä, liuku-
nut reilinkien loivitse kaartumakaukt ahterin ylpeiltä keula-
puun kurkoon ja lukenut piirtojen hahmoista kylkevän ki-
van laskemilla loiskuvan meren! tuumi Alastalo rauhoitellen
itseänsä malttiin ja asetellen veriänsä sillä aikaa, kun mielen
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suonissa potkaisi paisumapaikoilla, niinkuin verkon perissä lahnan
leiviskäpoika, tieto siitä, että piti penteleessäkin jokaisen pri-
kun ja viivanviirun olla paikallansa paperilla kuin präntti!
Takaan minä käteni niinkuin pännänikin ja tiedän linjaalini
myöskin ja passarin, eikä Pukkilan pirukaan ole nokkinensa,
vaikka syynäisi tuumanmatkalta ja likinäköisesti silmänkär-
kiensä nirkopäillä noukkiva järjenjuoksun puhtailta ja kynä-
vetimen piukasta kuljetuksesta hiuskarvanpaksuistakaan käden-
vaajahdusta ja teräkynnen hoiperrusta koko kyytimatkan touvi-
virstoilla ja kylkikupekten kestikievariholleilla! karkaisi Alas-
talo luontoansa ja nosti rohkeuttansa sillä aikaa kuin Lang-
holman vaiteliasta tarkastusta kesti, Pukkilakin pysyi sanan

hiiskumattomana selän takana kyttäilemässä olan ylitse ja
totilasi kädessä piirustuspapereita, ja visseistä totisemmista
puhinoista lähettyvillä huomasi, että Härkäniemikin jo oli
muitten joukossa pöydän vierillä ja Malakiaskin perehtymässä
parkin riitinkeihin.

Vaiettu olisi kuitenkin nyt ties kuinka kauan pöydän ympä-
rillä, koska tosiasiassa oli papereissa katselemista ja ajattelemi-
sen ähisemistä kylliksi sille, joka oli päässyt lähelle ja ymmärsi
jauhata asioita päässänsä, ja koska sitäpaitsi, mikäli totipöydän
lähettyvillä valmistuttiin jo lasin lataamisen ja toiskertaisen
muonaamisen jälkeen, taas itsekullakin oli joutilasta ajantilaa
kävelemisen astelemiseenkin, miestä alkoi olla rykelmältä ja
senkuin salissa oli trompun liikuttajaa tungeksimassa ja jou-
kon lisänä niillä likitienoilk, joilta näki, jos oli pitempi ja
ylettyi kuroittamaan muitten ylitse, palasen paperin valkois-
takin ja riitingin kriipauksia pöydällä Alastalon ja Langholman
välitse ja Härkäniemen takaa sekä Pukkilan kurkkivan pään
sivuitse, vaiettu olisi siis kukaties joukolla kauemminkin ja
pitkän ajan, koska toisilla oli katselemista silmän ja mielen
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vatsan täydeltä ja toisilla sährimistä, että saivat hekin näke-
misen murenelta paperin pintaa tähtäimiinsä, kuka pukspröötin
piikin torkottimilta, kuka tyyrilehden saranapaikoilta, vaiettu
olisi ja pidetty muun toimeliaan tönimisen ja juhlallisemman
paikoillansa pysymisen ohella huoli siitä, että lasi käden hol-
hoomilla ei päässyt pahemmissakaan nykäyksissä hulkkimaan
täysiänsä ja kalliinmakuisiansa kitojensa ylitse, vaiettu olisi
tiiviisti ja yksileukaisesti niinkuin tärkeissä tiloissa aina, pito-
pöytään kävellessä jarippikongilla odotellessa, ellei olisi Lahden-
perä sattunut taaskin isosten joukkoon eturiviin pöydän eteen

Härkäniemen viereen ja hänelle ruvennut aika tuntumaan pit-
kältä ja piimänmakuiselta, koska iätkaiket ei kuitenkaan voi-
nut pitää kasvojansa viisaan laskoksissa ja tuijottaa silmiänsä
sokeoiksi piirustuksiin, jonka kriipustuksista ottakoon selvän
pappi ja virkansa paskantanut herrassöötinki, mutta ei rehel-
linen kihlakunnan lautamies! Lahdenperän leuasta siis tärähti
tälläkin kerralla ensimmäisenä sana, ja niinkuin variksen vaa-
kaus männyn latvan istuimilta suvi-aamun hiljaisuudet metsä-
tienoilla, niin mursi nyt vaikenemisen muurit mietteliäässä
piirissä paljastettujen parkinpiirustusten edessä Lahdenperän
lautamiehen kärheä äänenräkä. »Vaak!» päästelee siis varis
herätessänsä kiitoksia aamun heriöihin ja loittojen kaikumille,
ja täytyi kutamiehenkin kuhkentaa sydäntänsä jollakin nokan-
avauksella, koska kuitenkin rupesi mielenhöyheniä virkistä-
mään huomenen tieto, vaikka laiskotuttikin ruumista selvä len-
täminen ja siipivähti. »Juustokudan minä ymmärrän, kun
rehellinen puu on puukonnirkolk kriipustettu kirjoille ja kaar-
ten kruusuihin, mutta jumaliste, jos minun silmäni enää minun
ijässäni ja talonpojan naamassa lähtevät hämähäkin käpälille
ja juoksevat järjenjahdissa sikinsokin ja silkkisukin tuommoi-
sen verkon silmukkasillat ja ristinrastit himinhämin ja pitkin-
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poikin!» kehui hän ja paisutteli paasaskeli, koskei ymmärtänyt
hepreansvenskasta edessään enempää kuin nauta virsikirjasta,
ja järki kuitenkin ja Vaarniemen metsä opetti höyläämään
puuta myötäsyyhyn ja mieluummin varhemmin kuin muut

ja tietävämmät.
Tämän jälkeen, ja kun pato oli avattu, oli äänenpito luon-

nollinen asia pöydän edustoilla ja luvallinen teko vakaisem-
mankin harkinnan palanpainikkeeksi, niinkuin yskiminen talvi-
kirkossa senjälkeen kun joku rohkeampi ensiksi on tehnyt alun
ja ryäissyt kurkkuansa ja muutkin kaiken alkukankeuden ja
muun hartauden ja kahisemisen jälkeen uskaltavat noudattaa
esimerkkiä ja yksinäinen ensin itäparvelta niiskahtaa pidäte-
tymmin ja toinen länsiparvelta jo kileämmin ja senjälkeen
tropissa ja yksitellen kuin raesateen ropsumilta tai kattila-
paikkurin nakomilta paukutellaan pitkin kirkkoa neljän risti-
haaran kaikilla kulmilla niin vaimoväen huokaavammilla puo-
lilla kuin miesten käreämmissä penkeissä, oli siis Lahdenperän
suunavauksen jälkeen riukupuu salissa pudotettu sanapuheen
veräjiltä jakellä kyntöparilla hyvänsä tie edessä jutunkesanto-
saroille vaonpäätä puskemaan.

Härkäniemi ensimmäisenä oli valmis ja sananvakkka val-
jaksissa ajatuksen auran edessä. »Syynännyt sinä olet halkosi
pohjapuolta sitä veistellessäsi!» sanoi hän ja kallisteli pään-
kuorta ikäänkuin itse olisi sihtaamisen toimissa, ja rintavuuden
kaarrot palkopintoina silmän tunnusteltavissa paperintasaisilla.
»Ja hienosti sinä olet siirtänyt halon pinnasta pännän piirtoon
sen, joka pohjan mallissa on liukasta: kun tuo kuutto lykkii
priisissä ja kallistelee neljänneskvartin, niin kylki silittelee
veden silkkiä niin köykäisesti kuin sulhasen silmä morsiamen
kasvohipiää vihkipallia kohden kävellessä!» vahvisti Malakias
Afrodite sanojansa, ja tervapihkaista merimiehen sydäntä hykersi
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ja hypytti niin virkistävä ilo, ikäänkuin olisi itse vihkipallia
kohden kävelemässä ja vieressä tepsuttelemassa silkkikengissä
ja valkoleningissä ihme, jota vanhapoikasilmillään tuskin roh-
keni katsoakaan sinisen marjoihin ujoharson verhoissa. »Juko-
liste, ihmettelen minä ihmisluonnon ahneutta ja janokurkun
pohjattomuutta, että sinäkin olet päällepäätteeksi perheelli-
nenkin ja naimisissa oleva mies, vaikka sinulla sentään ovat

taivaan esikartanot jo pelkän puukkosi nirkonkin vuolemilla
ja sinä silkan peukalosi hierittämiltä kaverrat honkahalon jäy-
kät puukyljet jylkiltänsä taipuviksi vesien nouteille kuin mor-
siamen neitseelliset hempeät sulhasen kupeille, ja siirrät silmäsi
siristämiltä ja harpin harumilta vaaksaviiruin ja hiuskärjen
kuljetuksin halonkuvuilta paperinlatuskaisille laivan kuvan
niin tutkaimentarkan kuin hämähäkki riitinkinsä ja unien-
kieli valheensa, niin puhtaan pohjaviivan vedolta kuin alus-
astian mieli ikinä meren tanterilla, ja niin kulkevan sojonsa
sujuilta, että kiskoo jo paperin naamoillakin ja paljaalta kat-
selemiselta sydänkukkaroa mermiehen kylkihäkistä ja rinta-
kuopan pohjilta, niinkuin mannerpakalla samaa sämpylää kol-
men kuukauden meripaaston jälkeen jo pelkän naiskannan näke-
minen hameen liepeen hilpimillä!»

Härkäniemi kehui rotevasti ja niin että tuntui, sillä
kilotteli kuin kilottelikin hänenkin mainitussa sydänsämpy-
lässään tällä hetkellä ilon pihi, väkevä kuin pien hiki täkki-
kannen saumaroissa, joita puolipäivän aurinko koko urakal-
laan porottaa sydänsuven helletaivailta ja keskimaston tor-

koilta Atlantin tinan keskellä ja ainoankaan aallonkärjen
heilumatta niillä vatsapoluilla, joita merellä laiskoiltansa on

tilaa levitellä lekotella taivaan rantojen välillä. Harvoin meri-
miehellekään sattuu, että laiva-alus koko virheettömässä
alastomuudessaan kolmen topin korkeudelta kölipuun paljai-
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siin saakka on solakoiltansa ja salaisiltansa kirjanavoimilla
ja silmänlukemilla julkisiltaan edessä, ja että ainoan katseen
halaukseen saa sulkea sielunsa kammion sakvuoteessa niin
sen, mikä ilmojen näkyviltä sykäyttää ymmärtävän sydä-
men sulhasmiehille rikinousun neitovissa ylpeyksissä ja runko-
kaartumain impivillä suloilla, kuin senkin mikä meren näky-
mättömissä viettelee kokeneen veret miesteoille kurkomieli
kölisuoran suostuvissa valmeuksissa ja kantavan kivaruuman
lantevassa vaimoudessa! »Hirvi halmeniitun partailla sieraimet
leviöillä ennen karkua on kaunis eläin ja jalo katsella metsän
rannassa sormi liipasimelk, ja metso oksalla, silmäin punaiset
vilkkumilla ja ennen pyräystä on komea palanen ja meho
tähtäiltävä havun keikkumilla pyssyn piipun sihdissä, mutta

mikäs on vertaa sille ja rintakehän hengenvedon laajentumille,
kun silmä siriöiltänsä lukee ja veri hellöiltänsä kuka paperin
vitivalkoisilta ja kynäpännän kirjavista kriipunjäijistä laiva-
aluksen kuvan ilmieläviltänsä topeissansa ja taklinkeissansa,
ja tietää järkensä jäsenissä ja toimenneuvon sormenpäissä, että
kuva ei jääkään paperille, vaan että kölillä on tosi edessä
ja toppien tutistava ilman haukan iskupäissä, ja että on toi-
senkin miehen vielä heiluttava pitäjässä ja itsekin väännettävä
myötäurakassa sekä hartiaväellä että hihnavoimalk niin ruu-

miin kuin hengenkin mielessä, ennenkuin se, mikä tällä het-
kellä vielä humisee metsissä jyräkköinä juurillansa ja huojaa
lauluja latvoissansa lintujen lentämillä, ennenkuin se on num-
mella jakylkikaatumillansa kuritettu kuuliaiseksi honkaniskoil-
tansa, ja kirveen keikkumin ja sahanterän soittamin ja taltta-
tuiman taputtamin opetettu ymmärtämään, että kolmen-
kyynäräinen on sittenkin kolmikymmenkyynäräisen herra, kun
hänellä on piiruja papereissaan ja teräksensä päässä vartta;
ja että kopevankin, vaikka jäykän varreltansa, on taivuttava
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kapevan tahdoille, vaikka hienon viiruiltansa, kun järjen tut-

kain on kuljettanut kynän kynttä edeltä ja taito terinensä
tarkaltansa noutaa askeljälkiä jälestä ja veistää uppiniskat
suoltuville ja syltäsyisten honkajylkkäin järkäpinnat viivojen
vedoille ja sääskisääri harppikaaren neuvoille ja notkimille!»

Härkäniemi oli harras kuin hauki vetosiiman päässä ja niin
todenperästä sydänperukoiltaan ja nenänharuiltaan riitinkien
vanoissa, ettei itsekään huomannut, kuinka kieli oli ruvennut

lyömään isoa läppää ja suu päästelemään komeoita, ennenkuin
kuuli äänensä ja omat sanansa. Täyskasvaneena miehenä ja
naurunymmärtävänä parroiltansa riensikin hän paikalla hämää-
mään liikoja juhlallisuuksia puheistansa ja liikkumaan taas

tavallisilla jutuntanterilla ja suutaritekoisillaHärkäniemen antu-

roillaan. »Kärpäsen kärsäpään piirustuksia minä olen joskus
katsellut sen kuonopuolessa, ja ihmetellyt jumalan viitsimisen
vaivaa niitäkin hienouksia ja semmoisen elukan tarpeisiin harp-
piessaan, mutta sitä minä en ihmettele, että sinä olet ähissyt
lihavassa ruhossasi pöytäsi edessä ja tuhissut paksuun nenääsi
paperisi yllä, ennenkuin tuommoinen pitsi on syntynyt sinun
sormiesi työnä ja nyplätty joka solmulleen valmiiksi, ja ennen-

kuin tuommoisissa tuoluissa ja noissa kangas-asetelmissa on
sinun pujottamiltasi jokainen säije ja pasmalanganpää suju-
tettu loimillensa ja tiukistettu paikoillensa kaiteen kaitsemille
ja niisikertojen komennoille!» ilmaisi hän siis tunnustuksensa
uuden kerran ja paremmalla tavalla luonnollisesti ja ilman
leiskauksia koronkannoissa ja hartiaheittoja selkäryhän suoren-
nuksissa.

Pukkilalla oli taas ollut nielemistä täytensä ja ylipaljon.
Ensinnäkin tuo pahankyljen Härkäniemen ijänaikainen Vaasan
kapteenin juttu, kuin talia tuleen ja päreen liekkiä rohtimiin,
kun muutenkin ja ilman sitäkin olivat ympärillä kuin salakat
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onkimadon närpillä, ja Eenokkia myöten jokaikisellä pöksyt
valkeassa, kun vaan parkin sanakin mainittiin salissa! Määkä-
seppäs kureillasi katraalle aidan takana, niin »pää — pää —

ppää!» veisataan virreltä jokaisen kolmenkymmenen kuonon
nuotilta ja venyttämiltä, ja vaikka täällä ovat oinaat partaisia
ja karitsat viiksisiä, niin yritäppäs tepposta, ja joka nurkasta
kuulet saman määkän: »parkki — parkki — pp-aa-rkki»!
Harmitti enemmän kuin kestää halutti, vaikka kestää piti!
Senverran sentään oli saanut itseänsä kevittää, että oli sivu-
sihkaa, vaikka muittenkin kuultavaksi, suhaissut Härkäniemen
taannoisen jutun päättyessä Lahdenperän korvaan — jollekin-
han täytyi sydäntä purkaa, koska sisuksissa kanitti ja miksei
siis sille, joka lähimpänä istui, vaikka hän olikin Lahdenperä!
— 'Härkäniemellä on niin paksu parta, että juttu siilautuu
karvojen lomitse tuntikaupalla ja verkalleen, kuin pitkä piimä
tuopin suusta ja tervan paskat tynnyrin pohjilta! — Niin,
sinusta tässä prätisemme ja sinun partasi kiiruista!' oli hän
lisännyt, kun oli huomannut toisillakin vierillänsä kallistelta-
van päätä ja Härkäniemenkin noukkivan isoihin korvanleh-
tiinsä sen, mikä niille oli terveellistä, ja mikä niille oli tarkoi-
tettukin. 'Mutta saakeli sittenkin, sinulta unohtui kokonaan
laskematta, montako karvan haivenan päätä Vaasan kapteenin
poskiparrassa antoi itään ja montako länsisträkkiin!' oli hän
vielä lisännyt myrkyn mauksi, koska tilaisuus oli ja sopi ja
nopea kerkesi. 'Tusina useampi kummassakin leukapielessä
erikseen kuin sinulla molemmissa yhteensä!' oli Härkäniemi
vastannut ja kääntänyt selkänsä: pistos oli sittenkin sattunut

pehmiään paikkaan, ja äijä nenäyksissään, kun kehuminen oli
karsasta!

Tämä olikin ollut Pukkilan ainoa mielihyvä pitkään aikaan
ja sekin oli tapahtunut jo sohvalla istuessa ja ennenkuin Alas-
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talo oli hakenut piirustuksensa pöydälle ja levitellyt. Tässä
nyt sai toisten selän takana kurotella kurkkunsa sijoiltaan eikä
muuta saa silmänkärkeensä kuin puhdasta pännän vetoa ja sil-
kasta käyränjälkeä niiltä kohdilta, joilta laivanmuotoisen on

oltava liukkaan aluspuiltaan, ja nousuryhtiä niillä uljaspaikoilla,
joilta masto-astia puhuu komeoita kelle hyvänsä ja hivelöitä
merimiehen silmään ja sydämeen! Peto Herman on halkopuun
kimpussa ja mato silmiltänsä löytämään juoksut puun luon-
nossa pohjamallia veistellessään! tunnusti Pukkila karvastelevissa
munaskuissaan ja nieli kuin apteekista ostettuja pillereitä. Edes
kärpänen olisi suvikuumilla juosta prikuttanut pilkkujansa
sopimattomiin paikkoihin paperilla, niin saisi osoitella riitin-
keissä ja kysellä pilkata, mitäs plokkeja tuohon on tarkoitettu!
toivoi sadatteli Pukkila kristillisissä sisuksissaan, kun armoton

ja auttamaton asia oli se, että viivan virhettä ja käsialan
horjaa ei silmä keksinyt kankopaperin pohjilla, ei keulapiikin
keuloilla eikä takastäävin pielillä, ei vesirajan juoksutuksissa
eikä rikinousun kenoissa, ei raakapuiden sarvisissa vaajoissa eikä
taklinkiköysien hämähäkkisissä verkkojuonissa, ei vaikka olisi
lukenut ja rukoillut »Isämeidän» huulillansa, taikka noitunut
silmänsä piruiksi!

Pukkila oli itse veistellyt kölin soikoa puuhun ja siirtänyt
passariharpilla halonkyljen kaartumia paperin oikosille ja tiesi
käden kuljetukselta ja ranteimen kevittämiltä, mikä työ oli
visua ja missä kireissä kielen kärki oli pidettävä ohuen nir-
kolla keskellä suuta, jotta vuolto tärkillä kohdalla onnistui
hienoksi ja hengittäväksi ja piirronveto rohkeiltansakin ja
avoimenjuoksuilta tarkantiukaksi ja hiuskarvan hipomille, eikä
hän makoansa siihen kylmyyteen ollut saanut karaistuksi, että
olisi vasten parempaa tietoakin ja silmien selvää todistusta
raittiin suin ja silkalla rehellisellä sanalla juljennut laitella
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morkata semmoista, jonka oma sisu, vaikka karvastellenkin,
kuitenkin pakosta tunnusti ja vastakarvaisesti kehui puhtaaksi
työksi ja mieskäden jäljiltä lähteneeksi! Ei edes huuliinsa
nupista ymmärtänyt aluksi, ja nahoissansa olisi kukaties pysy-
nytkin ja kiukutellut ja pihahdellut vain kiukaansa sisäkivissä,
ellei Härkäniemi vieressä olisi aivan korvanjuurissa kuin hyt-
tysen hörhiäinen röhissyt kiitoksiansa ja levitellyt kehua sanoi-
hinsa niin paksulti kuin tätimusteri voita kummilapsensa
vehnäleivälle, niin että sai sekä hävetä että suuttua, kumpaa
enemmän kerkesi. Ei Pukkila mikään enkeli ollut, ei varsin-
kaan tämmöisenä päivänä, jolloin kärsivällisyyden saumat

muutenkin olivat piukalla hänen liiveissänsä ja kovalla koe-
tuksella, ja niinpä saikin Härkäniemi hälväyksen parhaisiin
psalttarivirityksiinsä. »Mihinkäs Akstalossa aisakello on kado-
tettu, kun sinä sen virkaa hoidat ja rämiset salissa? Aisakello
sanon, vaikka lehmänkelloa tarkotan ja mahohärkää tanhu-
villa!» Nyt oli ilves pussikoillansa ja hammas verenmaulla!
»Variksen huiluko visersi vai taikinahulikkoko sivasi valssin-
silkkiä anturapohjistansa? On kraakunmarjakin marja ja oja-
sammakkokin vesielävä, mutta mitä sinä ymmärrät pitsinpyn-
teistä jaMakkias kankurin polskista, sen selittäköön Athanasius
ja nyplinpenkki! Koska härän turpa on kuunnaamaa nuolaissut
kuonopuoleen taivaan taululla ja sinun järkesi juhtasorkka astel-
lut vakoa virkkineulan sipsuvarpaitten jäljissä? Jo venyy hara-
kan luuhuulikin naurunleviöille, kun kana luulee itseänsä lin-
nuksi ja räpyttelee lentoa tarhalta, ja nauraa räksyttää sitä
viattomampikin, kun oinas poikii ja Härkäniemi on viisas
tuolupuissa!»

Nyt sai taputtelu kuitenkin riittää näillä puustipuolilla
ja Härkäniemi jäädä rauhassa tunnustelemaan, karvasteliko
hengenihossa kynsikäyrien raapaisu, sillä Alastalon poskipakara
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odotti, ja kun kynsien nelihara kerta oli kirvotettu ja irvil-
länsä tassukan tupsuista, niin miksei sitä viljellyt sinne, jonne
parhaiten kutitti ja makeimmin sivalsi! »Vai tuolupuihin
ja nyplinnäpliin Härkäniemi sinut istutti?» sanoi hän alku-
maistiaisiksi Alastalolle, ennenkuin tosikähmimisiin kerkesi.
»Vaimoihmiseksi ja raumalaiseksi sinä olisitkin koko mies!»
lisäsi hän tunnustuksen voidetta harminmauksi ja mielen-
mustikoiksi toisen sydämelle sen ajanpaksen kestäessä, jonka
silmä silmittömiltäänkin tarvitsi hakeakseen kynnen raapase-
misen rakoa iskettävän ihoilla. Tynnyrin ja kymmenen kapan
ruissäkki kattian tasaisilla on itsepintainen pideltävä sen jäy-
känkin pojan hyppysissä, joka tietää, että tynnyrin hän kuka-
ties hyvässä lykyssä ja mieskilpailussa vääntäen keikauttaa
keinottelee niskoillensa, mutta ei surmiksensakaan kapan ver-
taa enempää, ja liukkaallekin vedenkielelle ja viekkaallekin
loiskuvarsalle on tihdattu tervarako ja pietty kyljen sauma

haaksi-aluksen kuvepuolella ja sivusiliöillä semmoinen kiusan-
paikka ja juoksunpilkka, jonka sylkemillä saat tehdä turhan
työtä, haaskata hartioita ja viertää venyviäsi, ryngitkö sitte
harjaspäinä karkumenossa kylkiseiniä vai nuoletko likisovussa
huultesi hipumin kölin kutimilk: Pukkilalla oli nyt sekä Alas-
talossa, Alastalon Hermannissa miehenä, että piirustuksissa,
Alastalon Hermannin kivapiirustuksissa pöydällä saman Her-
mannin työnjälkenä sama tihuvanpaikka ja urakantaksi edes-
sänsä kuin tynnyrin jyväsäkin nipinnapin nostajalla tynnyrin
ja kymmenen kapan keikauttaminen kattialta ja rotevasti
omille ryhille, ja kuin meren pojan nopeallakin ja suonekkaalk
peukalolla hulivan paikan löytäminen niillä tunkemilla, joilla
honkaknkku vereksillään on tervahampulla ja taltan nako-
milta tilkistetty vereksen hankaknkun viereen pisaranpitäväksi
ja kymmenenmiehen hengenturvaksi väkevilläkin heilumilla ja
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syltäkyömyistenkin harjaniskojen roiskumilla. Mutta jos oli-
vatkin tihuvia ja syhyvienkin sorminäppien yltämättömillä,
ja kärpävänkin järjen kynsimättömillä sekä mies vartensa

ryntäiltä ja mielensä niskoilta että paperit silkoisilta vedoil-
tansa ja kynänkärjen puhtaalta ymmärrykseltä, niin nyt ei
auttanut kysyminen, lensikö päistikkaa ja nokillensa paasiin,
vai sieppasiko siivenhavi ilmaa, vaan jotain oli nyt sanottava

ja haukka sydämenhäkissä päästettävä kynsillensä koettamaan
nokanluuta, oliko missä mitään iskettävää ja repelemisen-
makuista: vaikka louhikon kiviin hijoo käyriänsä, kun kipe-
nöitsee kärjenpäissä!

»Mullikkoja sinä poikamiehenä joskus seiksitkin Tukhol-
maan kansilastina jahdissa, ja vasikkojakos sinä parkissasikin
vielä ajattelet rahdata spanjuutareille paistin-möö'ksi, koska
karsinakin jo on valmiina?» kysyikin Pukkila äkisti ja joksi-
kin käärmeenpistokseksi, kun piruutti sisuksissa enemmän
kuin kevittämättä kesti ja silmä edes ahterikorin kehä-
kaiteessa luuli napanneensa semmoista, johon sopi kairata
sananpeukaloa kynsipäin. Oli pahustakin ja todenperästä ja
vanhanaikaisasti tolpattu yksinkertaisesta puuparrusta ja veiste-
tystä neliskantista koko aitakehä peräkeulan ympärillä puol-
kannen suulta ylälaidalla puolkannen suuhun alalaidalla, eikä
herrasittain ja engelsmannisti puikkotangoin ja rautapylväin,
niinkuin minä rakentaisin ja kaupunkilaisetkin nyt jo tekevät
takahäkkinsä! »Meidän pihatossa minä olen sentään antanut

pistää aidan puolat tihuvammalti parsiin, kuin sinä olet arvellut
tarpeelliseksi riukua parkkisi ahterikarsinaan!» lisäsi Pukkila
vielä levollisia ja tiukisti piukemmille sitä kuuttinuoraa, jonka
pää oli sattunut kouraan. Ei ihminen sentään jaksa ajattomia
aikoja pysyä nahoissansa ja hurskaana, kun sisuksissa kiehuu
enempi kuin partaissa on laitaa pidätellä sisäpuolillansa, ja
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niinpä räiskähtikin nyt Pukkilasta ja hän puhui Alastaloa
suoraan silmiin tuuman matkalta omista hyppelevistä kulma-
karvoista: »Pihattojakos, Kustavin pihattokarsinojakos sinä
lähdet seilaamaan Espanjaan! ja voimaakos, voimanlisää Atlant-
tiin, kun miehet luantaisin luutivat lannan pakalta?»

»Älähän silmiin lennä, ennenkuin partasi olet silittänyt!»
torjui varjeli Alastalo itseänsä ja rauhoitteli toista, ennenkuin
enempiin keräjiin rupesi. »Puu on kelvannut aineeksi kirkon
parven parraspieliinkin ja kelvannut on puu pukin häkiksi
Uskonkin kantäkkiin!» lisäsi hän käreämmin: mies kärsii
kutituksen ja ymmärtää leikin, jos on vain parta kysymyk-
sessä ja oman leuan liehu, mutta älä mene peukaloinesi liika
likelle säyseävatsaisenkaan miehen työn jälkiä näiden hellä-
paikoilla! »Pujota sinä rautaknkarihmaa pitsinkruusuiksi krinu-
liineiksi oman muijasi pursto-kantäkkeihin, tai vaikkapa kar-
sina-aidaksi oman lervisi löysäpaikoille ja veräjänsuille, mutta

älä sinä kukonsulkia orivarsan häntäharjaksiin ripustele, äläkä
rautatikun rikkoja niille pielille pystyttele, jotka laivassa laulavat
honkavia, kun merenpoika hyrskien kosii ja sylkee kyljillä lentä-
vän! Rauta on rivo silmään ja vääntää tuntoa kuin rikka
viililusikassa ja raiska vihkihameessa, kun se torkottaa väärällä
sijalla ja seisoo kärkii honkapuun silkosilla kuin piikki elävässä
lihassa kynnen alla, ja sitäpaitsi mitäs luulette kantäkkiknkun
sydänsyissänsä ja mäntytiiveissänsä pitävän siitä, kun ehopin-
taan taltataan raudantylyä johtamaan ruostevettä sisäsuoniin,
ja merikukka tekee työtänsä ytimissä, vaikka pinnankarvaa
kuinka kultaisesti tervattaisiin: se lankku, joka kestäisi kaksi-
kymmentä vuotta on kymmenessä vuodessa mätä ja pehmeä
kuin keitetty mäti!» Viimeisessä lauseessa oli jo Pukkila pudo-
tettu silmistä ja asia selitetty järkiperältä muillekin salissa,
jotta ympärillä ymmärrettiin, kuka taaskin oli puhellut tur-
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hia ja millä vikurin neljästyksillä ohjakseton kieli Pukkilan
suussa saattaa karata, ellei sitä suksita.

Putoo joskus vahingolta tai kenen kohiloidessa päreen kie-
leltä karren palanen lastukasaan takan juurella, ja on palanut
kokonaisia taloja katonharjaa ja viimeistä hirsikertaa myöten,
ellei joku neuvokas vieressä ajoissa äkkää ja tallaa tuhonluike-
raa sammuksiin anturansa alle niinkauan kun viholainen vielä
on matonen ja hiirenhännän lieruilla laattialla, eikä jo kaapase
orhin tuiskassa orsia kohden ja lihoo kärpäsen nieltyään här-
kästä nielemään, ja härkä saaliina kielen saavuttamilla nuole
jo samaan lonkaroon koko laidunta aitoinensa päivinensä!
Laiva-asiatkin ovat tulenarkoja asioita ja rohtimisia pideltäviä
valkean lähettyvillä, varsinkin jos samoilla pöydän nurkilla ja
samoja parkinpiirustuksia on tarkastamassa, toinen puolusta-
massa tekonsa jälkiä ja toinen hakemassa lovipaikkoja ja peu-
kalon töherryksiä samojen jälkien saumakohdilta, kaksi sellaista
tietomiestä kuin Pukkila ja Alastalo, ja näillä samoilla miehillä
on kahdenkymmenen vuoden kani selvittämättömänä välillään
siitä seikasta, kumman nenä on hienompi ja kriipasee parem-
min, kun oikein tosipaikka tulee ja naakeli naakelilta tunnus-

telkan, kuka se on, joka ymmärtää ja kumpi ei, ja osoitetaan
toisillekin, jotka itse eivät haista, mikä tikku paavinpelissä
sittenkin on paavintikun tykevyinen. Ties mitä tuimia tästä-
kin viattoman kipunasta nytkin siis olisi saattanut syttyä ja
mille lieskoille riita olisi loiskinut parkin toppeja myöten, jos
orava nyt olisi päästetty käpälilleen rikiin ja roihuhäntä saa-

nut juoksemisen vallat kantakin laidoilta köysitikkaillekin ja
saalingin sarviin, eikä Langholmaa olisi ollut paikalla tallaa-
massa paloa kohta alkuunsa anturainsa alle ja sammuttamassa

kytöä ennenkuin se oli liekissä.
»Minä olen katsellut sinun piirustuksiasi», sanoi hän rau-
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hallisesti Alastalolle ikäänkuin pellollansa isäntä, joka lepo-
rupeaman ja elokahvien jälkeen katkaisee turhanjaaritukset ja
muut joutilaat leuankiskoittelut kankarepakan pyörtäneillä ja
nostaa sirpin ruohosta käteensä merkiksi väelle, että kuppi-
parit ovat nyt tyhjennetyt ja kakkuneljännykset poskissa ja
aika taas liikkuakin ja lähteä saranpäähän. »Minä olen kat-
sellut sinun piirustuksisasi!» sanoi hän siis ikäänkuin muut

jutut ympärillä tähän asti olisivat olleet hyttysen hurinoita
ilmassa, joita aikamies ehkä kärsii korvissaan sen ajan kuin
niitä on kuunneltava, mutta jotka unohdetaan, kun askelille
päästään. »Ne ovat hyvät senverran kuin minä ymmärrän!»
lisäsi hän ja kokosi purjettansa vaatimattomuuden reiveihin
ennenkuin päästi puomin pyyhkimään. »Koska sinä olet varma

asiastasi, enkä minä tähän asti ole vahingoille joutunut sinun
kelkassasi, niin minä puolestani olen myötä ja mukana: kah-
deksannesta minä olen ajatellut osakseni, jos semmoinen nel-
jänneksen puolikas minulle liikenee parkista!» Se oli tasaisesti,
hyvinkin tasaisesti sanottu, eikä ääni levennellyt enempää kuin
muukan niskan muhka, mutta humahduksen kaltaista tuntui
kuitenkin salissa, kun sananvakaa vaakapainossaan oli pudon-
nut ja kukin kerkiämisensä järjestyksessä oli selvittänyt aja-
tukseksi päässänsä sen, jonka korvanlehti jo varhemmin oli
hahmaissut taiteensa: kahdeksas-osa parkki-aluksesta on kui-
tenkin aikamoinen ruuanpalanen ja metsolintu teerikanaksi
yhden ainoan suunavauksen paukasemalta!

Akstalokin, joka semmoista kuitenkin oli odottanut ja
joskus lasin vieressä uskonut ajatuksensa Härkäniemellekin:
'kahdeksattaosaa vähempää ei Langholman Efram kirjota,
vaikkei enempääkään, sillä hän astuu askeleensa niin kirkon-
kongilla kuin kotomäelläkin aina isännän mitalla tasalleen
haarojensa mukaan ja täydesti: ei kurjenkoipia kurotellen suo-
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silmien ylitse, eikä nälkäpukin loikissa kalliokitumilla, mutta

ei myöskään kinttua kihnaten tai varvasta varoten niinkuin
lehmä tanhualk tai kana tarhan rikoilla!' Akstalokin siis,
vaikka oli varautunut, nielaisi pari kertaa kuivaltansa kurk-
kuansa, kun nyt oli tosi todelta edessä ja miehen sana salin
kuulumilla, valjashevonen valmiina aisoissa ja kakkulakoukku
painettu paikoillensa rekikuorman vetoväärttiin: ryskäseekös
anturain alla, kun eloviljat liikahtavat saralta ja lähtevät jalak-
silla riihille! Huimasee joskus piukkaakin pääkerää, kun tanner

anturain alla on komentosillalla tavallistakin paremmalla nousu-
kurilla jalankunkisto kalteviltaan kurottelee jälestä samoille täh-
tien sihdeille, joillekeukpuun torkokin kiehuviltaan kiipee meri-
orhin harjoilla edeltä, ja saattaa humaltaa väkevääkin verta, kun
myötäisen kiihto sylkee laitaa ja haaksi karkaava paeten vapisee
niskoilla kantavan meren ja vyöryvän syöksyn! Tunsi Akstalo-
kin nämä parin nielemän hetkeä omassa salissansa ja omien laat-
tiaknkkujensa narisemilla mielessänsä ja kurkkunsa kutimilla
jotakin samanmakuista kuin Siwiänkin peräkannella joskus sydä-
mensä sylkimissä, kun meri parhailtansa vierittelee lykkiviä
loiviansa ja laivan lastu lentäviltään luulee itsensä linnuksi
purjepingan siipivillä pyyhkimillä! Myötäsen keviöillekös nyt
laita löysi ja paiskoikos pultaani paisuvilleen raakapuissa? lau-
lahti verissä menemisen riemu ja merimiehen ilo kuin silkin
silo!

Se mies oli tyytyväinen, jos toimennopeakin, joka nyt
ripeästi haki hanhensulan pitimiltään, pikakiiruin aukaisi hopea-
kannen kristallitolpon suulta samassa menossa ja laati tilat
vapaiksi laivakirjalle piirustusten edessä pöydän etusilla, levitti
paperit valmiiksi ja avoimiksi eteen ja siirsi vielä tuolinkin,
nahkatopninkisen ja kaartuvaselkäisen mahonkituolin, joka
vartavasten oli tätä tarkoitusta varten nostettu tavalliselta
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paikaltaan takakamarin kirjoituspöydän edessä saliin, siirsi
tämän Eevastiinan perintönä Maanpäästä saadun juhktuolin
pöydän suojilta ja siivun varjosta julkisemmille ja sopivasti
istuttavaksi. 'Liikkuupas karjukin kylkinensä kärpän kuruilla
joskus jakähmii viidentoistaleiviskän paistikin sukkulan keränä
karsinassa, kun kärsä haistaa ruuheen kaadettavaa sakoa!' ajat-
teli Pukkilakin karsaasti kipenöitsevissä sisuksissaan, kun piti
vierestä ja toimettomana seistä todistamassa teerenpeliä edes-
sänsä ja katsella oman verkon risusaaliilta naapuria lahna-
apajansa nostotoimissa! Sitävarten hyljekin on lihava, etteivät
kulkiluut ole tiellä, kun on oltava liukas kääntymillä silakka-
liudan purstopuolilla ja sitävarten kait sinullakin on hyllisi,
että olisit paksuiltakin paikoiltasi ankerias ja livahtaisit sinun
kylkinesikin rasvattuna aidan raoitse papupellon hernehalmeille
ja popsimiselle siellä, missä laihempikin ja kuivanahkaisempi
jää kaistaryntäisenäkin ja kurkikaukisena riukupuiden vää-
rälle puolelle ja veräjän taakse rehellisyyden osille ja tyhjän
nielemisille!' pureskeli hän harminapetta sydämensä hinkalossa,
koska muutakaan ei ollut hampaisiin ja ajatuksen leukaa kui-
tenkin oli käytettävä! 'Jumaliste, olisi minulla leiviskä lisään
sinun kahteentoistasi kropassani, niin minä ähisisin myöskin
ja rehevöitsisin nahoissani, enkä pippuroisi kipenöitsisi kuivissa
luunkanteissani, niinkuin nyt!' suomi suolasi hän sekä itseänsä
että toista edes sydämensä karvastelevissa salakamareissa ja aja-
tuksen piiskansiiman hollilla, koska julkipuhetta ei kuitenkaan
sopinut näissä sakramenteissa päästää parrastansa, niinkauan
kuin oma järki oli voitolla ja mielenastian vyöpaikat kestivät!
'Saakoon lahnansa maihin ja parkkinsa papereihin, mutta Pukkila
minä sittenkin olen ja Petterinä pysyn jaPihlmannina kävelen
trompuissani!' lohdutteli sadatteli hän ja karaisi itseänsä,
koska karvaskin palanen on nieltävä miesmäisesti, ja kukon
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kiekaistava kukonluontonsa harjaksille silloinkin, kun pök-
syt omine älleinensä pötkivät pakoa toisen kieppaavamman
nokilta!

Vuorenharmaa on kuitenkin harmaata vuoren rintaa, eikä
haukkakaan, kuinka villiikin sydämenahma höyhenkarvojen
peitossa, kynsiänsä koettele ja nokkansa käyrää verille iske
sinne, mistä yrittämättäkin ja vanhoilta kokemilta tietää jäy-
känkin vain kirpoavan kovemmastansa lysmille taittuneena.
Pukkilakin siis antoi anteeksi itsellensä, että hän näissä nokka-
vastaisen puuskutteluissa ja seinätörmien edessä kuitenkin malt-
toi mielensä ja säilytti kasvojensa sileät ja näkyvät puolet
hurskaina, vaikka verissä kiehuikin pahemmin kuin kannen
alle kunnolla sulki, ja kulmaluitten karsinoissa karasi ajatusta
kuin kymmenen orivarsaa yksien ohjasperien suksittavina! Ei
hullukaan kivenmuhkuraan pure, kun semmoinen on sattunut

pähkinän sijasta leukatarhaan, vaan säästää hammastarhansa
parempaa palasta varten, ja mitäs minäkään sormeani yrit-
täisin sormikoukun vetoon, kun on tuuma terästä oijennetta-
vana koukun nokassa suoraksi! ajatteli hän ja asetteli sopu-
sukaan sydämensä haruksia, koska paljaalta oman itsensä maulta
tunsi, että voimaton tässä kuitenkin täytyi olla ja päästää se

kivi kierimään, jota ei jaksanut pidätellä. Lahdenperäkin seisoo
tyhmänä vieressä ja katselee silmähikoin päältä isompiensa
toimituksia, ikäänkuin janokurkku vaahtotuopin kulkemista
muilla paremmilla parroilla ennenkuin oma kallistamisen vuoro
tulee ja saa hörppiä sen, mitä tyhjiä on pohjille jätetty! ajat-
teli Pukkila vielä karsastaakseen edes sydämessään ja jonnekin
käsin hälväyksen, koska mieli alkoi olla niin pehmitetty ja
kesy, ettei hammasta enää haluttanut tosipiskeihin: tehkööt
paperoineen, mitä tekevät ja kriipustakoot sulkineen, mitä
kriipustavat! alistui hän ja vältti sen erän, jonka jaksoi, olla
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silmänvarastuksellakaan katsomatta koko Langholmaan ja Alas-
taloon ja muihinkin, mitä olivat olevinaan!

»Sinä kirjoitat nimesi ensimmäiseksi, ja minä toiseksi!»
olivat kuitenkin ne harvat karvastelevat sanat, jotka Pukkilan
kaikista silmänpudottamisista jaajatuksen luomikutojen ummis-
tamisista huolimatta nyt oli noukittava korvalehtiensä kou-
ruun, ja sakmanvikukselta täytyi hänen vielä täytymältäkin
nähdä ja omin silmin katsella, kuinka kyynäräinen hanhen-
sulka nyt todella Alastalon vakaan juhlalliselta oijentamalta
siirtyi Langholman arvokkaaseen käteen ja kuinka se mies,
jonka pitäjässä aina oli astuttava etummaisena tai istuttava
ylimmäisenä, oliko sitte peijaissaatto kulkemassa kirkkotanhuan
suulla tai pitopöytä aterioitavana hääsalissa, sanottava seura-
kunnan puolesta tanasana silloin, kun oli riita rovastin kanssa
piispankeräjillä tai seisottava jukona joukon edessä ja yhtei-
sestä puolesta maaherran supliikeilla, kuinka tämä mies saman-
suöruisena kuin aina tärkeissä tapauksissa ja leuanpito vääjää-
mättömillään nyt päättävästi istui valmiiksi asetetulle tuolille,
veti povitaskustansa mustan nahkakotelon, sovitti kultasanka-
silmäksit verkakseltaan nenälleen, ja ennen ratkaisevaa toimi-
tusta ja asiakirjan lukemista vielä kohotti hanhensulkaa kädes-
sään ja koetteli viimeisenä menona ennen alkamista peuka-
lonsa kynttä vastaan, oliko kynänhari leikattu taipuvaksi ja
sujahtavaksi kärjeltään: Alastalo oli valmistelujen aikana
verkakseltaan ja varoviltaan siirtänyt kaksitoista leiviskäänsä
puolemmille pöydän edustoilta ja muutkin olivat esimerkkiä
noudattaen tehneet tilaa ja siirtyneet loitommille palaten pai-
koillensa istumaan siksi aikaa, kunnes kullekin tuli vuoronsa

ja ne olivat kirjoittaneet, jotka olivat järjestyksessä.



Viidestoista luku.

Nimien kirjoitus alkaa ja latvaosia merkitään kirjaan, kunnes
Pukkila päästää suustaan varomattomia ja Alastalo vielä
varomattomampia, ja Siviä tulee saliin samassa, kun hänen

nimeänsä mainitaan.

Parkin peruskirja oli nyt siis avoimiltaan arkkipaperin levui-
sena Langholman edessä pöydällä, silmälasit sovitetut hänen
peritylle isä-Eframin nenälleen ja hanhensulka koeteltuna ja
koholla valmiina hänen kädessään, vaikka vielä mustetolppoon
kastamatta. »Allekirjoittaneet retarit ja rehelliset laivanvarus-
tajat, kaikki Kustavin pitäjästä, Turun ja Porin maaherran-
lääniä, sitovat jakirjoittavat tämän paperin voimalla ja nimensä
merkitsemällä itsensä varojensa vakuudella ja osamääränsä
väellä vastaamaan ja kruunun myntissä tai rahaksi arvioiduissa
luonnon suorituksissa selvittämään kaikki ne menot, kulungit
ja rahalliset ulosmaksut, jotka avoimen yhtiön vallalla ja vas-
tuulla rakentamamme yhteinen parkkialus täysrikisenä tarvitsee
kölipuulta taklinkeihin asti purjevalmiina lästirekisteriin merki-
tyksi tullakseen», luki hän paperin otsikolta ja punnitsi kutakin
sanaa kohdaltansa ja kantavuudeltansa, ennenkuin lähensi
kynänkärkeä paperiin ja sulka aloitti ratkaisevan toimituksensa:
täytyihän tietää, mihin itsensä sitoi ja mihin muutkin velvoit-
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tivat itsensä. »Mihin sitoudumme ja jokainen nimikirjotuksel-
lamme kohdaltamme vahvistamme», luki hän vielä juhlallisen
ja laveammin käsiakvedoin kirjoitetun loppusanan, ennenkuin

käsi lähti liikkeelle ja ensimmäinen allekirjoitus syntyi paperille.
Langholma oli poikana saanut kirjoitusoppinsa Salmniitun kom-
sarjukselta, ja osasi ranne vieläkin nuoteilta sekä sen keveyden
sulan kuljetuksessa että sen sidonnan jäljen juoksutuksessa,
josta Rosenlöf-vainajakin, jos olisi vielä ollut elossa ja olanylitse
katselemassa, olisi tunnustanut ja sanonut: noin poikaseni, noin
nimi on kirjoitettava, että julkee itsekin tunnustaa nimekseen,
eikä epäile jälkeenpäin, että varis on travannut varpaineen
paperilla: 'ajattele aina, poika, kun pännää kuljetat ja nimesi
kirjoitat, että taivaan portilla Pietari joskus ennen avaimen vil-
jelemistä saattaisi kysyä papereitasi ja kytätä käsialaa ja lukea
Eframin Farmiksi ja Lypyrtin rosvoksi ja merihaaskaksi ja
lähettää sinut kuumempaan kestikievariin!' Puhdas nytkin
syntyi nimen jälki paperille: »Efram Eframsson Langholma»,
isot kirjaimet painopaikoiltaan siten vapaasti sujautettuina
lavean avoimiltansa paisuville kaarillensa ja hienot kohdat niin
keviälti johdettuina silmuksiensa siroille kiekuroille kuin vain
ja ainoastaan hanhensulan taipuisa veistokynsi juoksemiltaan
saattoi levältään ja liukuviltaan piirrellä notkevia paperille;
pienet kirjaimet kiireen katraana tasajonossa ja riviriimissä
kuuliaisina isosensa takana, kuin meren liukumilla sorsaemon

kinterillä vilistävä poikue nokat sojolta siimanviistäviltä meno-
kirissä karkukurkuin, pienin potkiva matalimpana viimeisenä
hutkimilkan! Vielä oli juollettavana lenkin kaarto nimen alle
sulan kynnen taipuvimmalk paksulla ja sujahduksen keveim-
mällä lennolla, jotta uiskentelisi »Efram Eframsson» kuheran
kiehkuroilla kuin haahden honkakylki liehtovien vesien lykki-
villä hyrskeillä ja seppelsäihkeillä, ja jotta nimen vaakaa, pol-
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vesta polveen ja isästä poikaan, samanpainoisena ja samankalte-
vuisena talonkirjojen kankealle ja asiapaperien juhlallisille mie-
hestänsä vastaamaan vastuulla piirreltyä yhäkin kantaisi jakan-
nattaisi perityn puumerkin polveileva kaksois-E, solmittuna liu-
kuvan ässän ja vakuuttavan ällän mahtavaan sakaravetoon.
Taitotyö oli viety loppuun, nimikirjoitus muhkeana paperilla,
ylväästi ylimpänä siinä pilarissa, jonka muut nimikirjoitukset
kohta olivat rakentavat, mikä taidokkaammin, mikä tökeröm-
min, tärkeän asiakirjan alaosiltaan vielä vitivalkoiselle lehdelle,
tarvittiin enää vain vaatimattomasti kirjoitettuna, vaikka paina-
vana lisänä, »yksikahdeksatta (Vs) osaa parkkikivasta», ja
Langholma sai sovittaa hanhensulan takaisin pitimilleen, koota
silmälasit nenältään, sulkea ne koteloonsa ja palata toimensa
suorittaneena miehenä takaisin keinutuolilleen kiikuttelemaan.

Akstalokaan, joka oli seisonut vieressä ja katsellut, ei nyt
pakissut sanaakaan, sillä toimitus oli vakava, vaan istui kohta
tuolille, kun se Langholman jättämiltä oli tyhjänä ja luki istu-
viltaan vielä kerran Langholman nimikirjoituksen, ennenkuin
itse torkotti käteensä kynänvarren. Kelpasi sitä katsella ja oma

uskokin vahvistui: paperi oli komeampi, kuin seisoviltaan oli
arvannutkaan! Langholman Eframit ovat laveata lajia, ja
isosta on liikkuminen, kun he liikkeelle lähtevät: leuka leuan
tanassa ja askel anturana, mutta selkäkin suoran pidoilla ja
varsi kirkkohankinoissa! Mikäs ankkakansan astellessa varvas-

tramppia tanterilla, kun priimas kävelee ketaratahdissa julkisena
edeltä, ja mikäs temppu miesseurakunnassakaan nimen pyöräyt-
täminen paperille, kun laisto on avattu ja kylän Sakari olka-
väeltä viikatevirstalk selkäheilumilla, parkin kirja präntin alla
ja Langholma Langholman Eframina ylimpänä paperilla: jo se

hullu mies olisi, joka ei syhyvällä kynällä ja hypäten näille
jalaksille ja kuomureen kannaksille niminensä loikkaisi! Alas-
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talo oli niin hyryillänsä ja hyvän mielen poikimilla, että pelkän
tyytyväisyytensä kostoksi ja kiitokseksi haki santasirottimen
hopeatelineen toisesta tolppoputkasta ja kylvi kuivetta tuoreille
kynänjäijille, jottei vahingoltakaan kukaan tuhrisi ja turmelisi
jaloa kirjoitusta ja silmänruokaa.

Itse ei Alastalo merkillisemmästi kirjoittanut nimeänsä.
Ensinnäkään hän ei ollut tottunut hanhensulan viljelemiseen,
hän ei ollut saanutkaan kirjoitusoppiaan Salmniitun komsarjuk-
selta, vaan Kaaskerin Lundströmiltä, ja Kaaskerin Lundströ-
millä taas oli se usko, että hanhensulka kelpasi ainostaan sup-
liikkeihin ja lakimiesten valheisiin jakrumeluureihin, mutta että
rehellinen merimies, joka laskee logaritmeja ja jonka henki on

numeron nokassa ja oikean latituudin tarkassa minuutti- ja
sekuntisifrassa, ei ikinä nosta käteensäkään sellaista tuiveraa,
joka jumalan luomalta on laillisessa virassaan vain ilman havi-
noilla ja linnun siiven haukotteluilla, vieläpä semmoisen linnun,
jolla on päässänsä pelkkää hanhen järkeä ja mielen lyhyyttä:
'Muista, poika, muista Lundströmin sanomaksi: Manchesterin
malmista ankkurin kynsi kestäviltään kettingin päähän ja
Manchesterin teräksestä kynän tirko juokseviltaan kivajur-
naalin lehdelle, niin kumpikin pitää paikkansa, ankkurivaaka
pohjassa tonnihampain ja numerontäsmä paperilla järkinirkoin!
Ja tiedä sitäpaitsi se, poika, että merimiehen nyrkki on merillä
arkinen koura ja perhanankos tekemistä herrasilla hanhenhaitu-
villa on pikisissä pivonpohjissa muuta kuin kiusana: raitis
kynänvarsi kuivankaljusta puusta näppien välissä, niin käsiala
jurnaalissa pysyy selvänä ja puustaavi meriprotestissa kanta-
päillänsä, vaikka oma pää humisisi missä sumuissa ja höyryissä,
ja omat ketarat horjuisivat, ikäänkuin olisi tienselkä tynnyrin-
hulikkona nurillansa anturain alla kierimässä!' Vetihän Alas-
talo nytkin suupieliänsä nauruun, kun sattui näissäkin juhkl-
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lisissä ja totisen paikoissa mieleen Lundströmkin ja hänen ope-
tuksensa Kaaskerin Malakiaksen tuvassa, mutta oli hän muuten-

kin myöhemmin huomannut ja meklarien kanssa svenskatessaan
kokenut, että Lundströmin sanoissa oli totta, ja että piukemmin
kirjoitti kontrahtinsa, kun oli kynän kärjessäkin terästä ja piti
kyynärpäänsä laventelematta koossa nimensä pränttäämisen
ajan: komeus nimen lenkissä voi maksaa riksejä, jos pääkin
kynän mukana liukastuu ison vedoille ja suuren kaarille!

Ja huolimatta näistäkin viisaussyistä, jotka vaikuttivat,
että Alastalo ainakin ja kaikissa tapauksissa kirjoitti nimensä
raittiisti ja hihan suun suhahteluitta, oli Akstalolk tällä erällä
päänsä pajassa niin monelkista rautaa ajatuksen alasimella, ettei
olisi muhkeuksiin kerjennytkään, vaikka olisi piloiksensa ja
parkkikirjan kunniaksi kerran päästänytkin kätensä löysille ja
liirumeille. Kenen esimerkiksi pyytäisi itsensä jälkeen istumaan
tuolille ja kirjoittamaan nimensä papereihin oman nimensä jäl-
keen? Härkäniemi tietystikin olisi nyt vuorossa, mutta mitä
ajattelisi siitä Krookla, jakoska on Pukkilan pahus päästettävä
veräjästä? Eenokkiakin on kruusattava ja Lahdenperän nokka
säilytettävä sileän nypyillä! Härkäniemelle nyt voi vilauttaa
silmää ja hän ymmärtää ja jää piippunsa taakse, mutta Krook-
lalla ovat konstinsa nokassaan, vaikkei hän enempää kirjoittaisi-
kaan kuin visun V32, ja Pukkilan kidan taas tukkii mieluum-
min ennemmin kuin myöhemmin! Teräskynän varren siis Alas-
talo vain nosti telineen vaajapitimiltä ja kirjoitti nimensä
muissa ajatuksissa parkkipaperiin Langholman nimen alle niin-
kuin muuhunkin mihin arkin liuskaan, ja hivahduksenkaan
tavallisiltaan paksentamatta edes sitä kaulaa, jonka kynä tottu-

miltaan veti nimen alle kirjoituksen vahvistukseksi. »Herman
Mattsson, kahdeksas (Vs) osa» seisoi nyhteristi ja kylmiltänsä
luettavana paperilla, kun kynä oli suorittanut tehtävänsä, ja
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vain lyhyt tauko kirjoittamisen jälkeen ja silmäin pieni viiväh-
dys nimen kohdalla paperilla ennenkuin varsi palautettiin pai-
kalleen telineen vaajalla, osoittivat, että toimitus tiettiin ja tun-

nettiin vakavaksi teoksi, missä ajatukset muuten askaroivatkaan.
Selvintä kaiketi sittenkin oli jättää tällä kertaa vielä muut

odottamaan vuoroansa ja käskeä lähimmältänsä pöydän viereen
vain Eenokki kirjoittamaan nimensä, koska tämä muutenkin
jo paikaltansa näki paperille ja kurkisteli sohvan päästä sen-

verran kuin kurkun saranat viitsivät kääntyä ja silmää malttoi
hellittää rakkaasta vaikka sammuneesta piipunnysästä hammas-
rivin piteillä, jakoska kukaan koohonestikaan ei sentään Eenok-
kia kaiketikkaan kadehtisi ja siitä tuntisi nenänpäätään kam-
fiilatuksi enempää kuin kohennetuksikaan, kirjoittiko Karjamaa
nimensä paperille ennen häntä vai jälkeen, vai kävelikö härkä-
pari ajotiellä edeltä niinkauvan, että itse ohitse pääsi astumaan:

sai aikaa ajattelemaankin, kenen senjälkeen kutsuisi pöydän
viereen kenenkään nokkaa lyhentämättä, jakukaties Eenokkia-
kin sentään hyvittäisi mielen kylkeen pieni kutitus ja ystävyy-
den osoitus ja hän kirjoittaisi, jollei kyllä suurempaa osaa, kuin
hän kotoa lähtiessä on ajatellut ja päättänyt, niin kuitenkin
ainakin liukkaammalla käden kuljetuksella ja hörpämmällä
huulen pidolla. Mukavaa katsella Pukkilaakin naamaan ja
suolarakeen siirtelemistä hyväntahdon makkiaisena poskissa
senjälkeen, jos Eenokki höräsee kirjoittamisensa niskaan jotain
tyytyväistäkin leuastansa! ajatteli Alastalo vielä kureiltansa,
kun hän jo oli seisoviltaan pöydän vieressä jakynänvarsi koholla
kädessä tarittavana: hän oli senkin ottanut valmiiksi vaajalta,
jotta Eenokille olisi alkaminen selvää ilman hakemisia.

»Kirjoita sinäkin nyt, koska olet likimpänä ja Eevastiinalle
sukuakin!» -— Karjamaan vanha emäntä oli ollut Eevastiinan
isän puoliorpana äidin puolelta ja Eenokki ja Eevastiina siis
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langoksia — »kirjoita sinäkin nyt, niin tulee kirjoitetuksi jär-
jestyksessä ja paperi valmiiksi!» sanoi Alastalo siis yksinkertai-
sesti ja ilman suurempia leventelyjä sekä torkotti kynänvarren
Eenokille: kun puheli Karjamaalle, niin sai kyllä sanoa mieleis-
täkin joukkoon ja puhella silosia myötäkarvaan, kun vain teki
sen taiten ja sekotti turhat haastot toimellisiin, niin ettei tarvin-
nut olla huomaavinaankaan ja ruveta haistelemaan koiran
juustoa häpässä! »Kirjoitat krapsautat nimesi paperille ja pää-
set taas rauhaan istumaan paikallesi!» toimitteli turhaili Alas-
talo sanojansa, jotta olisi pajatusta ilmassa senajan kun suu kävi,
ja jäisi ajanrakoa muille vähemmän kuljetella ajatuksia tarpeet-
tomissa ja joutilaan teillä sillä aikaa kun itse oli hihnoissa ja
hiki työssä.

Vahtaamistahan tässä oli ja silmänpidon kaitsemista joka
puolelle niinkuin silloin ja pahemminkin, kun ovat astiakudat
kepussa jo kehillä ja rivipystyssä uurteen suilla, mutta vielä
vapaan löysillä ja vahingon varisemilla hyppysten varassa ja
saa sapuloida sorminensa, joita siinä täpärässä tarvitsisi viiden
haaran sijasta tusinan täydellensä kumpaankin kämmeneensä,
jakielenpäänsä vielä lisäksi, jota ei kerkiä häälyttämäänkään,
jotta niskurit ja kudanvietävät joko sovulla tai väkipakoin
tottelisivat, ja yhtäkurisina ja tasatingassa suostuisivat koko
pyöröltä ja pitelemisen kymmeniltä holhoomilta solahtamaan
samasivauksin ja yhteen henkeen vyön holteille ja piukan kiris-
timille! Mitäs ajatteli tälläkin aikaa, jonka itse oli kiinni
Eenokissa ja hänen verkkaisissa kiiruissansa, esimerkiksi Krook-
lan Mikkel hampaissansa ja mitä kerkesi Pukkila selän takana
vilkuttelemaan silmäpapeniansa ympäri salia? Tuoreen sateen

virkistämä saran multa on kyllä irstas kasvamaan rojoltikin
laihon kultaa ja naatin vehmasta, mutta lykkää se samoilta
vertymiltään ja samoin voimin rikan nukkaakin rinnastansa
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läämälti ja enempi kuin nopsaskaan kerkiää sorminensa kitke-
mään, ja on aivuainekin ihmisen pääkuoren suojissa samallaista
väkevänperää, joka nesteillensä heränneenä ja voimillensa höys-
tyneenä kyllä kantaa sekä kortta kuormilta heinälatoon korjat-
tavaksi että tähkäpään taakkaa tynnyrin säkeiltä aitankarin
pohjille tyhjennettäväksi, luo talot kyrsäviksi ja orret leipä-
viksi, kun vain on keritystä purtiloon ja toimen hapanta
taikinajuuriin, mutta joka samoilta sarkamuhevilta ja samoilta
käymätiinuilta myöskin saattaa ajatuksen villivesoina jakarsas-
mielen kademarjoina purkaa sekä vikkerän vehmasta velloa ja
keltanauriin koreata pensasta jalon viljan ja vakavan laihon
tukahtimiksi että kihokatkun kaasuja ja kipistyksen höyry-
häkää tiinukutojen koetuksiksi ja vyövanteiden pakahtumiksi!
Alastalo huokasi pinteisiin liiveihinsä ja sadatteli sydämensä
ähkyssä sitä puhinan vaivaa, johon ihminen syyttömästi asettaa

itsensä ja liikaleiviskänsä, kun rupeaa hikoilemaan järkeä muit-
ten puolesta ja juoksukyydillä ajamaan raharuuhille semmoisia
juotikkaita, joilla kyllä jo on otsaluussa ymmärryksen sarvi-
nykää vikuroimisiin ja oman ällin juonipuuskiin, mutta joilla
ei vielä ole sitä hajunvetoa kuonon karvoissa, että oikosiltansa
ja omin kiiruin kinttukarussa juoksisivat kepun kutsuille:
vasikkamullikkaa saattaa edes voidella kylkiin karakkavitsalla,
mutta milläs suomii miesihmistä, jos sillä ällittömät järjenpiiput
haraavat neljän säären seipäinä vastaan? Muut minä paimen-
taisin, mutta Pukkilan pitäisi olla kytkyimissä: kun yksikin
pääsee karkuhypyille, ovat kaikkikin pian villissä! ajatteli
Alastalo sydännahoissansa levottomia huoliansa, mutta pysyi
tyvenillään ja toimillaan niiltä tasaisilta kääntymiltä, joilta
hän oli lihava ja turvallinen katsella.

»Sinä kirjoitat nimesi tuohon Langholman nimen jälkeen ja
minun nimeni alle ratia pitkin, niin on kolme nimeä paperilla
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ja aluspuuta ladottu pinon pohjiksi!» opasteli hän ja jatkoi
venytteli puheenkertaa osoitellen etusormensa kärjellä paikkaa
paperilla, johon Karjamaan oli sovitettava kynänterä, ennen-
kuin tottumaton työ alkoi ja nimen sarka kirjain kirjaimelta
muodostui luettavaksi. Eihän siitä tosin tarvinnut olla levoton,
etteikö Karjamaa olisi osannut nimeänsä kirjoittaa, piirrellä
julkisestikin ja tukevuudella alusta loppuun viimeistä tavua

myöten koko majesteettia ja Aleksanteria ratirivin mitalta ja
paperin poikkileveyden rajapyykeissä: Eenok Eenokinpoika
Karjamaa oli seisonut nyrkkipräntissä ja liikakin naamallisena
luettavana useammankin paperin jaleimatun pöytäkirjapkkaatin
amenen leukana kuin mitä naapurisovun jakakvesirauhan puo-
lesta oli terveellistä muistelkkaan, ja Taalruutin kouluthan oli
poika-Eenokki joutunut kestämään ja nimenkirjoittamisen vai-
vat opettelemaan isä-Eenokin käskystä jo muinen ennen rippi-
kouluikäänsä tulevaista isäntäaikaansa varten ja keräjänkäymi-
sien varalta: 'se kristallinen kasvatus pitää kovajarkisellakin
ihmisellä olla, että osaa omahuulisesti siunata itsensä kirkon-
penkkiin istuessaan ja omakätisesti kirjoittaa kastetun nimensä
perintöpapereihin ja riitaprotokolliin!' oli vanhan Karjamaan
sana! Nimensä siin Eenokki kyllä oli mies kirjoittamaan omin
hoimin ja kämmentoimin, kunhan hänelle vain jätettiin ajan-
tilaa japaperinruumaa, mutta paikka, johon nimi oli piirrettävä
ja mistä työnurakkaan oli paperilla ryhdyttävä, oli osoitettava
sormella tarkalleen ennen alkamista, jottei nimen pataljoona ja
kirjaimien ruoturykmentti lähtenyt marssillensa paperin tante-

rilla pelkiltä jumalan suomilta ja kynän varpaan sattumoisilta
torkoilta, vaikka otsikon ylisiltä taikka alareunan amenilta; ja
koska Alastalo oli visseissä muotoasioissa turhamainen ja näön
nirso, ja peräti epäkernaasti soi parkkikirjansa linjattuja piha-
kartanoita ja pitokuistin puhtaita taattiedustoja turmeltavan
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sikinsokisilla pyräkän hypyillä ja röhkämajuurin kärsäkuop-
pauksilla, niin piti hän pitkämielisesti ja kärsivällisyyden voi-
malla etusormensa päätä piukasti painettuna ja hievahtamatto-
mana sillä paikalla paperilehden kirjoittamatonta pintaa, josta
Eenokin turvallisesti voi päästää työn vaon päähän, kunhan
tämä esivalmistuksissaan vain oli kerjennyt niin pitkälle, että
piippu oli siirretty tieltä ja kiusaamasta hampaista taskuun,
kynänvarsi sovitettu puupideltävältään tanakasti kouraan, peu-
kalon ja etusormen näppiin, ja huulten, nyt piipun riisumisen
jälkeen, vapaa ja joutilas hörppä järjestetty siihen muikuun ja
kouruun, että sitä voi tarpeenmukaisesti ja juoksevasti edeltä
venytellä ja väännellä malliksi niille kiskomille, joita kunkin
kirjaimen vaiva ja erillinen vedontaito vaati, jotta piirto syntyi
kädenkuljetukselta ja muodostui paperille niinkuin Taakuut oli
opettanut ja niinkuin nimenkirjoituksen lailliseen täydellisyy-
teen kuului.

Pitkämielisesti ja kärsivällisyyden voimalla, sanottiin, tor-

kotti Alastalo pöydän vieressä ja etusormensa kynsi-kärjellä
parkinkirjassa sitä paikkaa, jolta Eenokin oli aloitettava kirjoit-
tamisensa paperilla senjälkeen kun valmistukset olivat lopussa
ja kynänvarvas mieskouran pitimillä lähtöselkeä saranselän
vakolaistolle. Ja kärsivällisyyttä ja pitkämielisyyden piimää
kysyttiinkin todelta ja totisesti miehen mielen saranapaikoilta
ja tahdonniskan taipeilta, kun selänpinnassa koko ajan syhyi ja
kutitti tieto, että käännynkö ja pääsen näistä pahanhengen
pujetuksista ja pikilangan sapuloimisista, niin niinkuin varkaan
työstä ja jäniksen loikalta sieppaan silmääni Pukkilan parhaissa
peleissä sen puoleni ja takapeilini suojissa, jolta en näe! Ja tus-

kinpa olikin paperi alkanut rapista Eenokin kynän karhimilla
ja neljännestunnin työ päässyt lähtötravilleen ja sille härkä-
trampille, joka ei enää vahtaamisia tarvinnut eikä niistä paran-
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tunutkaan, niin kääntyi Alastalo livakasti ja nopeammin kuin
olisi hänen kylkiruumiistansa uskonut pöydän tuhtaimilta muu-

hun saliin ja partaseuraan.
Oikein hän oli arvannut ja pahoja aavistellut: Pukkila

juuri siellä oli saivarkylvöillä ja leuanhuiskutuksilla! Koskas
nutipää juomaruuhen partailla ja hiiri murujen herkuilla, ellei
sillä tingalla, kun sarvike ahmii apilaissa ja katti lautasen ries-
koilla! Siinä seisoi pahankurki ketarillansa pystyssä sohvan edessä
kuin humalavarras luodetuulessa, lehtiriepujen sijasta parran sojo
ja liepeitten liehu tuiverilla ja riukuseipään huiskimilla, nakoi
avokämmentä pujonyrkillä tihdin tuuman päässä Lahdenperän
rehellisistä kasvorohtimista ja läpyttelevistä lautamiessilmistä
ja särisi pahemmin kuin kymmenen harakkaa saman papukave-
jan kahisemilla syysvainioilla: ääntä kyllä oltiin kätkevinään
kämmenen taaksekin, kun innolta kerjettiin ja nyrkin läiskyt-
telemisiltä ja huitomisilta huomattiin, ja huudettiin torolta
mataliakin karvojen juureen korvassa, mutta kototalteen olisi
itsekunkin pitänyt jättää kuulohaavinsa, jos oli tarkoitus, ettei
kukaan kuulisi muu salissa kuin Lahdenperä! »Hullu mies sinä
olet, keitetty nauriin naatti ja paistettu västäräkin kinttu, jos
sinä olet järjetön, myyt metsäsi ja istut Alastalon kelkkaan!
Paras laivanrakennusmetsä koko pitäjässä! paras, sanon, paras!
vaikka kieleni pyykissä pestäisiin! En minä omasta Vaarniemes-
täni puhele, sinun Vaarniemestäsi, Lahdenperän Vaarniemestä,
sinun metsästäsi, perhana, minä puhelen, vaikka kiitänkin!
Paras, sanon, vaikka viimeisellä tuomiolla ja hirressä killuisin!
Vuorimäntyä, puu tiivistä kuin pirun leukaluu ja kiljuva kir-
veen terä! Pantteripuita kuin syntihirsiä helvetin seinäkehissä:
pihkaa hikoisivat pikisistä kyljistänsä vielä viidenkymmenen
vuoden likoomisen jälkeenkin, vaikkeivät tervanhajuakaan saisi
niskaansa muuta kuin kapteenin tupakkasyljistä hänen ruuman-
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luukulta mojautellessaan! Ja salkopiiraa notkomaissa ja hyöty-
paikoissa: mittaa varren venymillä niiltä syltävirstoilta, että
varistakin alkaa laiskottaa jo puolimatkassa lento, ja äijä rupeaa
kyttäilemään niskan kangoilta ylös harmaan rungoille, onkos
latvan tupsu unohdettu vai tämän tyngän päästä ja kyytiholli
kestikievaria ja majapaikan penkinkvitsaa vailla, koskei istuin-
huminoita jokuulu ja havuhamina tarjoo vaakkumasijaa varpaa-
villa heilumillaan ja norkosvastojen taipumilla! Tunnen minä
Vaarniemen metsän: pihka haisee sieraimissani ja järki hijoo
kirvesterää! Kolme prikiä, komeata prikiä siitä metsästä raken-
taisi, Lahdenperä! kolme, jumaliste!» Pukkilan karasi into tuk-
kaan, hän kuumeni omista sanoistansa ja puhui jo laveammal-
lekin, unohti Lahdenperänkin ja puhui koko salille, oli tulta ja
valkeata korteiltansa ja puhui kelle hyvänsä. »Kolme komeata
prikiä, kolme komeata prikiä pitäjään!» hoki hän ja levitteli
käsiänsä: Härkänientä vakuutettiin, hän oli lähimpänä, vaikka
toinen silmälauta ummessa! Langholmaa vakuutettiin, hän
istui keinutuolilla ja oli tärkein, vaikka vaikein! Krookknkin
sieppasi silmän lieve samaan apajaan: tikut mahtuvat nuotan

perään siinä kuin kalatkin ja ne tulevat rannalle potkimatta!
Melkein ei ääni kerjennyt travissa, kun järki huiski villas-
harjoin ja sana varvasti nelikarkua. »Kolme priki-rikikivaa
kölistä toppiin ja naakelinnupista emämaston tyveen!» kehui
hän ja paisutteli ratsasteli äskeisillä, koskei joudussa kerjetä
hevosia vaihtamaan, vaan kiskotaan hiki suomiten sillä, joka
on parhailtaan valjasperissä! »Kolme komeata prikikivaa, alusta
kuin alventtiveisu ja jouluvirren värssy, tiirolintua vesillä ja
leivon siipeä ilmoilla!» lauloi hän ja laski suustansa sanaa kuin
läpän mäikkä ääntä kastarin neljältä ilmaportilta. »Talo,
vaikka parempikin, on yksinään kuitenkin vain talo, mutta

kolmen talon rykelmä on jo lääni ja kokonainen kylä!» sanoi
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hän ja oli viisas ja levitti käsiä länsipuolille salia. »Miksei
parkkikin laiva ole ja alus, mutta kolme minä tiedän yhtä
useammiksi, jakolmen prikin peräkanaa kotolahden suulla kahta
kuuttoa komeammaksi keväällä ja kahta rahtijakoa rikkaam-
maksi syksyllä kuin vaivaisen yhden, vaikka tällä yhdellä olisi-
kin parkkiriki laahattavana reisulla ja mastoja yksi liikaa ja
enemmän kuin mihin on puuta riittänyt raakoina ripustettaviksi
poikittain!» todisti Pukkila ja vakuutti itäseinän istujille, niin
että parta tärisi. »Mastoja yksi liikaa ja enemmän kuin puu-
ainetta on räkännyt raakatikuiksi tankopystyynhäntästäävissä!»
kertasi hän ja paransi vielä viimeisiä makeitansa ja käänteli
kehässä, minkä liepeet kerkesivät körtinperillä jälestä vasemman

huiskeilta oikean sojoille ja oikean puhdeilta vasemman vihto-
mille. »Ei semmoista metsää saa parkiksi haaskata, parhaat
puut silloin metsästä napitaan, ja makkaratikuistakos me sitte
enää prikimme pykäämme?» sanoi hän ja napitti silmänsä syyt-
tömään Krookkan niin tikusesti ikäänkuin tämä olisi vikapää
ja metsänraiskaaja, vaikka hän tunnetusti oli niin visu puis-
tansa ja sudenvirstaisista metsistänsä, että vuoskaupalk oli
naapurien juostava keräjissä, ennenkuin Krookksta lähti sei-
päännappukakaan lahonneisiin raja-aitoihin! »Metsä pinnal-
taan jälkeenpäin katseltava kuin partaveitsen terällä raapittu
leuan kalju!» varoitti hän ja kolkutti omalletunnolle Nord-
bergiakin, koska tämä sattui istumaan vastapäätä juuri sillä
kohdalla oviseinää ja istujien kehää, jota Pukkilan silmät nyt
vuoroltansa lävistivät, kun Krookla oli jätetty ja seuraava oli
vakuutettava: »Hohdinpihdeillä kiskottava viimeisetkin risu-
tupsut juuriltansa maasta ja pahin palokärjen kelokin kantona,
ennenkuin parkissa jokainen lista on vaarnoilla ja viimeinen
kantäkkikuta sahapenkeillä!» julistettiin synkeitä kakkippa-
rille, jonka kotoluodossa katajan käppänä kallion kupeen suo-
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jissa oli ainoa pystyynpäin uskaltava puuvesan kaltainen, ja
joka Pukkilan ensi sanoista oli arvelevaisena alkanut hieroa leu-

kaansa niiltä sileiltä syntipaikoilta, joilla jäljet vereksiltä osoit-
tivat sitä tämän päivän kunniaksi ihmisten vuoksi ja isosten
joukkoon joutuessa yritetyn perata pahimmista pensastumisista
ja kuukauden karvakasvuista viimeisen Tukholman reisun jäl-
jiltä.

Mutta mitäs Nordbergista ja hänen leukapäästään, oliko
hiirenhännän sileällä vai karjun selkäharjaksilla, nyt olivat
nopeat paikat kynsissä ja silmäin harpattava neljällä käpälällä,
minkä varvas maata jätti! Langholma kiikutteli keinutuolil-
lansa: jos siellä usko horjui niin horjui usko koko salissa, saakeli!
Ei enää silmänripsaustakaan haaskattu turhiin, ei salakan pot-
kauksen kestämää edes vilauksen varastamalta katsottu vierille,
vaikka seinänmittaa oli sylliltä kummallakin puolella ja partaa

tusinakaupalk niinkuin miestäkin joutilaan askarilla sekä vasem-

milla vartoomilla että oikean sivuilla; ei, suoraan kuin nuoli
jousen pingalta pehkokantoon ja ilves loikalta oinaksen kurk-
kuun karasi Pukkilan silmäpari nyt oikosiltansa ja mies jälis-
sänsä sinne, jonne se koko ajan oli ollut matkalla ja lennon
väessä, jaLangholmalk keinutuolinsa rauhoissa ja kiikuttelunsa
levoissa oli odottamatta ja tuiskaukselta edessänsä ja kahden
korttelin päässä kasvoistansa parta valtoimilla vakuutuksen
huiskeilla ja kekälepari pikemminkin kuin ihmisen räpyttelevä
silmäpari kipenöimässä toden kärkeä tyrkytyksen piikeiltä ja
totuuden sytettä tuohiloimun lieskoilta niin likeltä omia kulma-
karvoja, että saattoi pelätä rohtimiensa kärventymistä toisen
tupsujen räiskymillä! »Kirppu on kirpunkoipinen, mutta härkä
kävelee härän sorkilla! Oletkos sinä aatellut, että parkkikin,
parkkilaiva veistetään puusta, honkapuusta, ja että myllyn-
akseliksi kaadetaankin metsästä toisenpaksuinen tarvistikku
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kuin vesanvitsa sankaväätiksi tarha-ämpäriin? Miksei ole pitä-
jässä kirvestä heilumaan, miksei, sanon, ja miksei ole metsän-
virstoillakin syltäsuiviaa kaatumaan kyljillensä kannoiltansa,
kun keikkuu miehen selkä ja hihapari huhkii okntakaisia, mutta,

jumaliste, onkos sinulla, miespoika, sydäntä sormi pystyssä ja
omantunnon nahka eheänä laskemaan pihkakantoa aholla ja
tervasköllien teuraslukua kankaan aukeoilla senjälkeen kun kir-
ves on tehnyt työnsä salossa jahyypiällä on istuintyveä valmiina
kyynäräntiheälti korpivirstoilla!» Pukkila oli puhunut itsensä
niin henkeä täyteen, että sormenpäissäkin jo tutisi vakuu-
tus ja ääni vingahti itkunsekaiseksi! Surkeuden paikka oli
totinen ja ilmipäiväinen: pitikö pahustakin Alastalon, ja juuri
Alastalon Hermannin, nyt kuitenkin päästä parkkinsa nimissä
nylkemään kelvottomaksi parhaan kivanrakennusmetsän pitä-
jässä! »Parkissa on kolme toppia, kolme toppia vaan, sanon,
kolme toppia pystyssä, kolme topin tikkua mastotorkoina pys-
tyssä, kolme, niinkuin nämä minun kolme sormeani härillä,
kun pikkusormen kätken peukalon kääröön: — yksi, kaksi,
kolme! kun yksitellen laskee miehen kämmenen nokassa toisen
käden etusormen norkolk! Yksi, kaksi, kolme!» luki Pukkila
uuden varmemman kerran ja näppäsi laskemalta asian silmä-
selväksi kohokätensä kolmeen sojotettuun sormikärkeen. Niin
voitolla tunsi Pukkila nyt itsensä todistuksensa kehittelyssä ja
niin oli lennonväessä takin lieve ja veren mieli, että hän ei
enää puhunutkaan Langholmalle yksin: koko salin sopi kuulla
ja sai kuunnella, kun totuus paukautettiin kämmenpohjiin,
omaan kiemahtavaan kämmeneen! »Onkos kitaa siinä, ja jär-
jen penikalla edes hännän tyngän tyhmä tupsu heilumassa,
saati kuonon hajukarvan hieno kärki haistelemisen työssä, jos
miehet pitäjässä sieppaavat knuppinsa kainaloon, ja juoksevat
päättöminä, mutta hiki tukassa ja kieli liehassa kaatamassa,
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minkä kirves kerkiää ja hullu huhkii, metsänsä maahan ja
humisevansa lakoon itärajan raikumilta länsiaidan paljastumille
saakka vain siksi hyväksi ja lähimmäisen rasvaksi, että jolla-
kin yhdellä lihavammalla olisi yksi tynkä useampi pystyyn ja
mastokräkin virkaan köliriitinkinsä riukuläpiin?» sanoi Puk-
kila partansa liehumilta ja vilkaisi täysapajan kierrolta vielä
Langholmaankin, ikäänkuin todistajaa haastaen ja valan-
vahvistajaa hakien. »Pellolle sopii mennä!» viehtyi hän, »pel-
lolle sopii mennä ja vainio niittää, kun elo on tuleentunut
ja olki keltainen, ja katras sopii keritä, kun lauma on villai-
nen ja karitsat karvassa, mutta metsä ei olekaan peltosarka,
joka tänävuonna kylvettynä tukvuonna niitetään, eikä honka-
hirsikko seinäsankkana salokankaalla villannukkaa oinaskmpaan
kylkikupeilla, joka kevätnäljillä liuskittuna jo suvikitumilla
rehoittaa tihuvilkan taaskin, vaan on honkakiho ja metsä-
kamaran havukarva semmoista niittokistoa jakeritsimen ruokaa,
jonka pojanpoika on kajoomattomana perinyt isänisänsä taatto-

ukolta, ja joka pystyssä ja säästettynä tasaktvoiltansa takaa
talon rikkaaksi ja suvun vauraaksi vielä perijän pojanpojankin
kehtokpsen tulevina isäntäpäivinä, mutta joka kaadettuna ja
maahan raiskattuna vain jättää kantoa lahoamaan paljaalle
nummelle, ellei ehkä jo ennätä kasvaa sitä vesaa seipääksi,
jonka tuhlaaja taittaa tueksensa tielle, kun tyhjä mies jättää

perityn konnun!»
Pukkila oli huomaamattaan ja pelkästä tukan liekin innosta

ja leiskuttelemisista joutunut avarammille nuoteille ja mahta-
vammille puheenkaarille, kuin oli tarkoituskaan ja tarpeellista!»
Pahustakin! ajatteli hän pienen vilauksen, ennenkuin enempiä
jatkoi ja sai taas ajatuksensa langat järjestykseen. Langholman-
kin, mitä luuleekaan itsestään, istuu leukoinensa semmoisena
maakreivinä keinutuolilla, että täytyy totisuuden vuoksi ja
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fasuunan tähden itsekin puhdata sanojansa yli väkensä, ja
nakata järjen siimaa niin pitkille lenkeille, että livahtaa
piuvissa nilkoiltaan ja tuntuvat kintut kapeilta omissa uskon
ketarissa! harmitteli hän tosissaan, ja muisteli, mitä saakelia
hänen oikeastaan oli pitänyt sanoa, ennenkuin eksyi ja läksi
liirumeille ja Langholman järjenjalasten kannoille! »Mitäs
sanoinkaan, kun jaarittelin!» korjasi hän siis itseänsä, kun
kerkesi ajatuksensa häntiin ja sali taas oli seurakuntana! »Pihti-
hohtiminkos nyt siis metsiin mennään pitäjässä, jotta Alas-
talolle nypittäisiin nyhtäimiltä vaikka sammalruoho mätäs-
paikoilta parkin aineeksi, ellei puun purtavaa riitä kirveen
terälle?» Pukkilan silmät olivat jo hakeneet Lahdenperääkin,
noukkineet sohvalta sen, jolle vielä oli annettava täräys ja
armonisku sydämenpistoksi! »Jumaliste, ilveksen kynsinensä
minä ennen päästän valloilleen lammastarhaani ja nahannylki-
jäksi pir^ttooni teuraspäivänä, kuin Hermannin virkaisen ja
parkkivarvin miehen kirves kainalossa metsäni veräjästä puun-
kylkiä kolkuttamaan ja salkohirsien juurille!» Pukkila oli jo
oravana taaskin Lahdenperän edessä ja rehellisen kutamies-
naaman silmäräpsymillä! »Ota kova hinta, kova hinta met-

sästäsi, jos hullu olet ja sen myyt! Ei kalikkaa kahvipannun
kiehuttimiksi Vaarniemestä noukita, sinun Vaarniemestäsi, sen-

jälkeen kun viimeinen tikku on veistetty vaarnanaulaksi ja
Alastalo puhisee parkin kapteenina sinun lankuillasi! Kova hinta,
kova hinta! sanon, vaikka naapuri olen, ja metsä mittavampaa
toisella puolella aitaa, minun puolellani, Pukkilan Vaarniemessä
mittavampaa, sanon, koska tosi on, eikä asiasta pääse, vaikken
riitelemään rupea ja turhia jahna! Kova hinta, sanon, jos
hullu olet, sanon, ja myyt, sanon, metsäsi Alastalon Herman-
nille!» Pukkila puhui ja kertasi sanojansa, koska kieli suun
karsinassa on järjen hyrräämillä kuin orava häkissä lyhtynsä
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kierimällä: sitä ei karussa katsota, minkä nappulan varvas
sieppaa, kunhan vain käpälä kerkiää kiiruun jäljillä, kynsi
kapsaa pyörivän kiepat ja kehä vinhii loikan kiihtämillä!
»Hinta niin, että itse istuallesi tärähdät, jos kintuillasi seisot,
kun luvun kukaset!» sanoi hän ja oli koko mies vartensa

syllältä ja ylituumilta polvikeinan kimmasta selänpiirtoa myö-
ten hartioiden viskoon, ja käsivarsien huiskimilta peukalojen
paukutukseen saakka jousipotkoa ja saamarin sinkaa, Pukki-
laa ja pentelettä vielä silmien tuiskaltakin ja kulmakarvojen
tuhattulimmaiselta satikutilta!

»Istu peräpuolillesi ja manttaalillesi, ennenkuin sanot, jotta
olet tykevä, kun pamautat!» neuvoi hän vielä ja jatkoi viisua,
mutta nyt jo vaisummalla äänellä ja laskevin uskon harjoin,
sillä silmä oli kesken kiemauksen vahingolta varastanut sivulle,
pelkiltä heikkouksiltaan vilkunut pöytään päin ja Akstaloa
kohden: pahustakin, että tuli katsotuksi! Noin leveäkös Matts-
son todella oli muhkeoilta puoliltansa, kun hänellä on etupieli
käännettynä manööverissä niin, että näkee sen suoraan ja täy-
siltä ryntäiltä vastapäätänsä? Pukkila oli ensi hämässä vähän
hätkähtänyt, oikein närkästynyt: olikos semmoinen laillensa
ja isännän nenäistä, että kesken kirjoituksia ja toimituksia
jättää Eenokin omin hoiminsa pöydän viereen ja nimen riit-
taamisiin ja alkaa itse mönstäröidä ympärillensä salissa ja
koota kahteen suureen korvahaaviinsa, mitä vieraat ja naa-

purit uskossa ja luottamuksessa juttelevat keskenänsä ja neu-
vottelevat asioista. Suututti, mutta sydäntä alkoi syödä epä-
uskon matokin ja povitaskun kohdilla karvastella sisuksissa.
Julkinen mies Herman on vatsapuoliltansa, ja jokaisen sanani
pahus on korjannut korvalehtiinsä! tunnusti Pukkila väistä-
mättömän totuuden ja nieli hetken kestämän kurkussansa kuin
rautaa. Ja parkkinsa raato saa pystyyn, vaikka kieleni kiekuisi
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keruubina ja parroiltani vuotaisi Kaanaan hunaja! kaivoi hän
totuuden kairaa syvemmälle tuntoonsa. Työläs silmä palasi
Lahdenperäänkin vielä takaisin: mies sohvalla kuin ravittu
sammakko ojan partaalla tyytyviänsä kurnuttelemassa tai kuin
tiineentäysi taikinatiinu tuvannurkassa kyltää paksuiltansa pur-
kumassa toron suilta! Potkase ruissäkkiä tyllerön tyvikylkeen
tai kinkunkimpaa liikkiön killuvaan leiviskään, ja odota, että
silava visertäisi ja leipä-aine kumisisi nälkärummun viroissa ja
kitupitäjän kanttorina, ja tunge epäilyksen tikkua ja viisauden
keritystä sen miehen otsakoppaan ja ajatusten mätiin, jonka
pää koko kamariltaan jo on ennaltansa niin pakillansa toivon
tyhmyyttä kuin kaalinkerä lehden kuheraa, ja niin sullomil-
laan uskon yksinkertaisuutta ja odotuksen suurusta kuin täy-
tetty makkara purtilon peruja! harmitteli hän ja karsasteli jo
Lahdenperän viitteistä omaa itseänsäkin ja turhia vaivojansa
ja kielipuheen hukkaa haaskoa. Silmän vaisu siirtyi näppäi-
miltansa muihinkin ja tarkasteli epämaulla vuoronsa jälkeen
kutakin Gideonia ja totista israeliittaa tuolillansa salin seinä-
varsien pituudelta: siivoina tällä erällä joka pukki ja synti-
säkki kuin pelkvajaklliset kuivumillansa aidan riukuvarsien
roikkumilla! Nordberginkin naama, kakkipparin paatunut
syntitaulu, nyt hurskas kuin altis anturanahka latuskaisiltansa
vasaran peittoomilk suutarin polvikudalla, kun parkittu mies
laupiaana istuu tuolinsa etupienoilla — taaemmas ja tanakam-
min ei vuovaa sovittaa itseänsä istumaan isosten joukossa ja
suurten saleissa sikkkasumpparin karahtääreissä kulkeva mies!
— istuu keviänä ja puolin painoinensa tuolinsa etupienoilb
ja odottaa lakki kourassa vuoroa, koska nikataan ja Alastalo
antaa merkin, ja saa laskea lakin kädestänsä kattialle, yskäistä
kurkun poroista puhtaaksi ja lähteä siivosti astelemaan per-
mannolla ja kävelemään pöydän vierille pännän piteille ja
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kuljetuksille! Entäs pukspröötti Krooklan kasvonkin etupii-
kissä, uskonkmpuksikos on vaihdettu viinalyhty punasignaa-
leissa, kun nenäorren kahdelta puolelta kaksin viheriänvilhu-
min kakluuninnurkasta hartaasti vahdataan, koskas vuoro tulee
ja jokos Alastalo pian muistaa ja äkkää, kenen tuuri nyt on
rangissa ja järjestyksessä edessä, ellei olisi jo ollutkin ennen

Eenokkia ja Karjamaan karjua? Ja Sundqvistin kaita kaltiais-
naama, se hyppysellinen räkännyt kasvopuolta miesparalle, että
nirkoille tosin mahtuu nenäluun harja, kun se on teräväksi
piiluttu syrjiltä ja ohueksi orsipiipulta, mutta silmät ovat jo
armosta paikoillansa taulussa ja poskipään kantit ihmeeltä
mukana riitingeissä: kapteenin pitää olla vaan ja silmät var-
tailla mahtavampien varppeilla, vaikka pikkuinen onkin, tasku
köyhä ja mies vaarassa milloin hyvänsä tipahtaa korvinensa
tärkkikauluksensa taattiupiin!

Ei Pukkilalla muuta ollut katseltavana seinävirstalta salissa,
jos vilkuili vasemmilleen tai varasti oikeilleen, kuin sydämen
kipua ja samaa nenännyppää tylpempänä tai hienokärkisem-
pänä vieri vieressä, mikä torkoseltaan ja tyhmyyttään pys-
tympänä, mikä varoviltaan ja visuuttaan painumpana, mutta

jokainen nuustimilk, jäljen vainuilla, otuksen hajuilla! Usko
asuu ihmisissä leukapäissä eikä hiusten juuripaikoilla, ja Puk-
kilan täytyi lukea, jos sisälukua osasi ja omaa silmää ympä-
rillensä viljeli, kymmenen yksimielisen leukajukon selvältä prän-
tiltä kummallakin puolellansa, että suun haaskausta on seura-

kunnassa veisun jatko senjälkeen, kun muilla on virsikirja jo
kiinni jakannet suletut, ja että haukotteleminen kissan kidassa
ja pää purtuna on myöhäistä lystiä hiirenkin iloksi. Jaakop-
pikin kymmenen poikansa ja sudenpenikan keskellä Sikemissä,
mitäs kiskoi lurjuksista, kun kysyi luimivilta, ja tutki silmäin
väitöstä sitä, mitä ei suun umpi hiiskunut eikä hammas häris-
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syt: iskikös tuohen kuorta kivestä ja tiedon murenaa Joosepista
jaEgyptin penningeistä! surkutteli Pukkila itseänsä ja kuljetti
silmää ympärillensä kuin toivoton sytyttäjä tuohuksen lieskaa
märkien puunjärkien kyljillä. Kärpänen liimapaperilk ja mies-
liuta rahansiimassa, kumpikaan niistä ei sätkytä, toinen siipeä,
toinen järjensäärtä, vaikka siippa viekoittelisi ilman liepeillä
taikka Salomo sirkuttelisi viisautta Saban harpusta! ajatteli
hän ja sadatteli tuhmuutta tyhmien päiden tervaliemessä pak-
summaksi kuin kolmen tuuman köysikoparaa solmurihmana
kynsien pitelyillä. Jollei tämmöisessä mieli mene nuhaan ja
veri kieri ruostuneina killingin lantteina suonissa, niin minä
olen kala ja Karjamaan Eenokin nahoissa! julmisteli hän, kun
vielä piti rääkätä silmiään ja siivona katsella, kuinka hartiat-
kin ovat työssä ja selkä puhimilk, kun maamies työskentelee
paperilla, Eenokki kuljettaa kynää ja harras hikoilee pöydän
edessä nimen väännöllä ja parkkikirjan pränttäämisissä! Sinä-
kin sihteerinä ja sammakko mamselin himpsuissa! ajatteli Puk-
kila, koskei ystävällisempää sattunut mieleen lähimmäisestä
ja velkamiehestä. Jokos puolisarkaa on kynnetty ja päästään-
kös ehtooksi vaon päähän? lisäsi hän lipeätä sydämensä syk-
kyyn, koskei suuta sopinut viljellä ja purkaa närää julki. Saisi
Alastalo opettaa retarinsa kirjoittamaan nimensä edes säälli-
sessä viikossa, jottei muiden tarvitse odottaa vuoroansa salissa
kuin perunannaatit korjoansa kuukausipalkalla laiskan talon
aidalla! muisteli hän makeoilla vielä Akstaloakin, ennenkuin
sydän nyt lopullisestikin oli kypsä ja silmä viimeinkin loikalta
taas siellä, jonne se kaarilta oli ollut kulkemassa.

Alastaloon nyt katsottiin, katseltiin piruuttaankin paksun
vatsan ylitse pahusta päin klaseja, vaikka ensi eine vielä hillit-
tiinkin suuta, ennenkuin räiskähti, ja pidäteltiin mieltä kuo-
lattimista ja ohjasperien väellä, ennenkuin Musta päästettiin
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tielle, kaapa pyyhkimään, ja kulkuslänget huiskeille! »Parkin-
riitinkejäsikös parantelemaan sinä olet Eenokin pöydän viereen
tilannut, koska päivätaksia kestää, niin että tulee tuolivähtiä
katsellessa surku miehen housuntakapuolien puolesta?» kysyt-
tiin siis aluksi sopunuotin ohjaksissa ja ystävyyden hurskaalla
käärmeenkielellä, mutta tähän katkesivatkin pidättelyn hihnat
ja järki lähti kahdelleparille, minkä harjakarvat niskassa pysyi-
vät. Ei ole piru markkinoilla nopeampana paikalla, kun hurs-
kas hieroo viekkauden kauppaa vielä hurskaamman hevosvar-
kaan kanssa torilla, eikä haukka tuoksauksemmalta siipiviisteiltä
poutaken tekeillä kanan niskassa pihatantereen hiekoilla, kun
kynsikyttä päivänselän on nälkinyt kylän yllä tyhjien tan-

huoitten kurkkeilla ja viimeinkin vajan varjoista ja aitan alus-
toilta tepsaa pihan ilmoille ja kedon vapaille keltakepsa heltta-
harjoin ja viekkavin varpain, ei piru viekkaampana eikä haukka
havimpana kuin nyt Pukkila kipenöitsevänä Alastalon edessä
sydämen purku parran turjumilla ja sanan huoho hengen puus-
kumilla. Kun karkua ajetaan, ei silloin tietä katsota, vaan
viliseviä virstantolppia vierivarsilla; eikä silloin ajatuksia valita,
kun kaks'parissa puhutaan japää on kihassa! »En minä Lahden-
peränä sinua metsääni päästäisi, en, vaikka veräjän suussa

noikkisit ja tyttäresi miniäksi lupaisit!» puuskutteli Pukkila
Alastalon edessä: sitä varvasta mies kirotessansa silmittömil-
tänsä hieroo, jonka kompastellessaan pahimmin on potkaissut
kiven kärkeen! »Tyttäresi miniäksi lupaisit!» kertasi hän,
kun vauhdissa oli eikä ilmaa kerjennyt ensihädässä nielemään
uusiinkaan sanoihin.

Se oli täräys salissa. Jymäyksen kaltainen varsin. Eenokki-
kin, joka sentään oli veriltänsä tyven mies eikä vähistä räpsytel-
lyt silmiänsä ja sitäpaitsi tällä erällä oli tärkeässä työssä, väänsi
niskaansa ja katseli olkansa ylitse pitkään taakseen ja Pukki-
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kan sekä piteli taskuunsa, oliko piippu tallella, jos tarvittiin
leukaan ja kuuntelemisiin! Tyrmistys olikin yleinen salissa ja
ensi kiemauksen jälkeen olisi hiiri saattanut erehtyä kolonsa
suulla ja juosta uskaltaa nurkasta poukkia vilistelemään keski-
kattialle, sillä niin hiljaista ja hiiskumatonta oli huoneessa ja
miesjoukossa neljän seinän kehältä se tuokio, joka nyt seurasi.
Härkäniemi oli sohvan korvalla istunut ajatustensa kanssa
niissä seurusteluissa, joissa ihminen haikumakeoiden välillä ja
hyväntunnon kyrässä saattaa silmäluominensa hetkeksi torkah-
taa hyvässäkin seurassa, kun ei muutakaan virkaa ole ihmi-
sellä, ja sen ajan kestämän, jonka leuka tarvitsee niskan hel-
tymiltä ja partakarvojen rahistessa verkakseen ja viattomiltaan
painuakseen toimen torkoilta rinnan raheille, vaeltanut hekuma-
matkat unennuokun nukuttavilla polvihelmoilk ja keinumilla,
kunnes nyt oli äkkiräikältä oltava pystyvalveilla ja selvitet-
tävä ennen silmien hieromista, uniansako ihminen vielä harsi
tietonsa välimailla vai pähkähulluko oli Pukkila ilmipäivällä
ja keskikattialk! Lahdenperä taas oli tällä hetkellä kylläkin
valveilla ja varppeilla: eihän se, varsinkaan miespuolinen hen-
kilö, jolla parasta-aikaa ja vihoviimeinkin on toivotonten yri-
tysten ja pienten esirukousten jälkeen langan kärjen pahakurki
lopultakin nirkkoinensa kurissa ja neulan närpillä ja tuossa

torkossa jo silmälenkin sihdilläkin, eihän se kesken hitsiä ja
parhainta hipotäpärää nuokkumisen tautia sairastele ja silmä-
laudoillensa hämähäkin ritaa kasvattele, eikä hänenkään, joka
kymmenen vuoden hieromisten ja naapuripraakkien jälkeen vii-
meinkin ja parast'ikää istuu tositoimissa ja kaupan hankki-
noissa salissa, ja taattiverassa ja totikamraattina katselee isois-
ten veroisena peräsohvalta, kuinka verkaksiltaan ja nyrkki-
painon präntiltä pöydän julkisilla oman silmän näkemiltä
syntyy paperi, jonka voimasta lautamiehen löysä leuka on
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paisuva paksusaranaiseksi pitäjässä, ja laiha havunnäävä ja
köyhät neulaspiikit oman metsän nälkämailla vaihtuvat koli-
konkovaksi kukkaroon ja setelin kahisevaksi povitaskun pul-
listumilla, ei hänenkään unentikkuja tarvitse ripsiltänsä hieroa
ja nipistellä itseään hereillä pysyäksensä, mutta sittenkin ja
kesken näitä tärkeitä haukisiiman lappaamisia ja leiviskäpedon
purstopotkojen varoomisia sävähti Lahdenperäkin pahanpäiväi-
sesti ryöpsäyksestä ja siirsi silmänsä häkähämässä Eenokin pän-
nän hitaista vaivoista Pukkilan herjaavaan partaan: keräjä-
tuvissakos tässä vielä voi joutua juoksemaan todistajana! ajat-
teli hän pitkälle ja kauas ja heristi kuulokarvojansa, koska
hän oli lautamies ja kruunun korva!

Langholmakin oli suorentanut itseänsä ja istui keinutuolilla
niska jyrkkänä kuin kynttilä ja silmät Pukkilassa kuin Moo-
seksen nuoliltansa Aaronin vasikassa: sekös vielä puuttui ja
semmoisiinkos korvaa lainattava, että joku kirkkaalla keski-
päivällä ja järkiseurassa riisuu itsensä muitten keskellä ilko-
siltaan mielensä alastomille ja päästää suustansa puheen pajua
senhajuista, ettei laarilla istujakaan kehtaisi semmoista omak-
sensa tunnustaa! Tottamar ihmisissä ja seurassa on elettävä
säädyllisenä ja pidettävä mielensaumapaikat ja liivinrinnukset
visusti napeissa ja kiinni, jotteivät ihot ja rintakarvat paista
kenen hyvänsä katseltavina! ajateli Efram Langholma ja häpesi.

Pukkila itsekin veti korvansa kokoon, kun sana oli päässyt
suun karsinasta, sananvarsa, pahus, orivarsa suorastansa! Kar-
kuun se lempo läksi! läpi sormien livahti kuin ladintikku myn-
ningin suusta, kun liipasin reistaa ja rohtimet risahtavat kes-
ken pamputtelemisen! tuumi hän ensi kylmiltä ja piteli ohimo-
karvojansa, ikäänkuin olisi pelännyt puskien käryävän. Sana
on semmoinen otus, että sitä ei enää tavota hännästä kiinni
nopeakaan, vaikka koettaisikin, kun se kerta on päässyt ham-
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mastarhasta ja käpälillensä ketunkeräjille ja virstanvilskuille,
eikä Pukkilallakaan nyt enää pamauksen jälkeen ollut muuta

tehtävissä, kuin tunnustella, miltä ruuti haisee, kun se kar-
vastelee nenänsieraimissa. Olisi saanut jäädä sanomatta ja ike-
niin kotomatkaan asti ja paatissa Evaldille! tunnusti hän ja
nuhteli itseänsä pahemminkin ja rehellisesti. Kun pitää kap-
paleen ruumiissa ja kielenkokoisen pätkän olla semmoisen kipe-
nän suussa, että se kieputtaa miestä eikä mies sitä! harmitteli
hän, kun nyt ajatukset vahingon jälkeen taas olivat raittiit
ja selkeinä. Olisi välistä hyvää parempi, kun suu olisi kotoa
asti nyörätty ja nyörit solmussa! manasi hän muistiaisiksi ja
myöhänläksyksi itselleen, koska nyt kuitenkin luonto oli karais-
tava ja silmä vääjähtämiltään vähitellen taas varoviltaan siir-
rettävä takaisin sinne käsin, mistä se ensi kivauksen kilpis-
tämiltä oli heikkona paennut, ja missä tuoreilta tietämiltä
Alastalo seisoi pöydän edessä ja Eenokin selkäpuolen peittäjänä
niin laveana ja liivileveänä kuin vaan Alastalon ryntäinen mies
saattaa omassa salissansa ja omalla permannollansa seistä etu-

pielinensä vastapäätä ja naamasta naamaan sitä, joka kukon-
poikana ja harakanhattuna juuri on pyristellyt hypynpolskia
hänen leukaparroillensa lentääkseen. Kestikin kappaleen aikaa,
ennenkuin silmä oli liivinveralta ja luunappien laskemisilta
niin pitkällä, että majakan merkit alkoivat näkyä ja miehen
kasvot tulla sihtiin, leukapää ensin ja senjälkeen muu naaman
luurakennus.

Alastalon leuka olikin katseltava palanen tällä haavaa ja
vaarallinen nähtävä kylmäverisemmällekin silmäparille kuin
Pukkilan katsimet tällä tingalla ja nykyisissä luovimanöövereissä
saattoivat olla. Suja mies Alastalo oli tavallisissa oloissa ja
sopujutuissa leukapieliltään, ja mööpeli siivo parroiltansa niin-
kuin juokseva saranoiltansakin, mutta tikun tynkä voi riistyä
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sileänkin höylälaudan ja parhaankin paklingin peitoista ja voi-
deltukin sarana saattaa longahtaa julmasti, kun niiksi tulee
ja taipeita kangotetaan ylimäärän ja taitamattomasti vääntäen,
ja nyt oli Alastalon alaleuka lykätty sen hivenen verran ja
tuumankymmeneksen tavallisia sijojansa ulommaksi, että ei
tarvinnut olla mikään tuulenhaistelija ja ilmanennustaja eikä
myöskään kopeloida nenälaseja taskustaan lukeakseen julki-
präntiltä ja ymmärtääkseen hahmon longalta, että mies oli
julmistunut ja leukalihakset työssä kuin olisi kivi jyrättävä
jauhoiksi poskihampaitten välissä.

»Koskas minä olen tytärtäni kaupitellut ja kenellekään
miniäksi tupannut, vaikka juoksutetaankin talossa eräitä kuin
kollikiskkoja!» purkautui ensimmäinen närkästys sydänsapelta,
ja meriseinälle käsin lävisti sivuvihkaamalta ja kuin maali-
prikkuun ampumilta katse suoraan juuri niille paikoin, joilla
onnettomuudekseen tällä haavaa istui täyden kolmen kyynäränsä
ja ylitsekin mittaava Evald jaPukkilan naimaikäinen poika, tosin
suhteellisesti syytön ja viatonviiksinen mies näissä välikeräjissä.
Tiesi Alastalo, vaikka vihastuneenakin ja järjenlehdet puna-
kuumina, kuitenkin säilyttää malttinsa senverran, että valikoi
löylyteltävänsä: naskalit jätetään toiseen kertaan silloin kun
suutari itse on piestä peitottava, eikä isän tukka siitä puhdistu,
jos suopaa pojan harjakset! Käärmettäkin on hutkittava siihen
päähän, missä ikenet kihaavat, eikä häntäpuoleen, ja isä-Puk-
kila se oli, joka nyt osansa tarvitsi, eikä pojat ja saunotta-

mattomat Evaldit! »Silmät sinulla ja lierinkäiset päässä, kun
tytönkuva ilmestyykin pihtipieliin, mies tuolilla kuin liima-
purkin tikku pöntössä ja saframi sämpylässä, kun tytär keik-
kuu salissa ja talon perijä tarjoo, kasvot sulillansa voipytin
paistein ja sokerin herneillä kielen live, kun viimeinkin on

västäräkin sirppa ansan virikkeillä, miniänkerttu tarjottimen
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takana langan laukeilla ja papa pyytimillä pojan rihmoissa:
'Katsonkos päin, vai katsonkos puoleen, kun paistat niin,
että silmä väistää ja terän lipsat liuskivat!' hyrisee hyrrältä
hyvänvirsi jo ennenkuin armas on sipsuilta paikalla ja tarjotin
kumarankuroilla edessä. 'Mielun ottaa, kun mielumpi tarjoo
ja marjan noukkii, kun marjampi käskee!' laatii kieli kuheria
korviin kun helyvien hilkkeiltä kuppiparin höyryvä siirtyj
kämmenille, 'sekotankos sekaan, vai säästänkö makean!' vii-
sailee vanha viekkaan loruja, kun sormi hypistelee sokerin
lumilla, mutta silmä hipiöi poskipään vereillä, 'ruusun orai-
takos sinä kasvattelet kasvoillasi, kun niin on heloa tuoreen

tarhoilla, ja heinäruohon kilvoilkkos palmikonpasmat hyöty-
vät, kun niin on leiviskää pelkvapuntareissa!' kehuu kava-
liansa orikoni tottumiltaan, kun kerma kaatamilta vuotaa

runsasta keltaansa kupin mehuisiin mustiin. 'Evaldinkin otin
mukaan, pojan mukaan, meidän Evaldin!' palaa järki juttuun
ja juoni tosipuheenpikan, kun herkun höyrymillä kourassa ja
kahvilemun hivellessä lusikan hämmentämiltä sieraimia enää

vain on sämpylänvaali suorittamatta ja ruskeanmeho nuodet-
tava kämmenomaksi kumpurakorin kyltäisiltä kukkuroilta:
'pojan mukaan, pojan, sanon, vaikka täysmies jo on ja viik-
sen paksua ylähuulissa, niin että kutii katsellessa ja häpee
nähdessä!' 'Pojan mukaan!' toistellaan pureskellaan omia
sanoja, kun jo on sämpyläkin korjossa kourassa ja neitonen
korkoillansa lähtemässä tarjottimineen niille teille, joilla kau-
niitakaan korvalehtiä ei enää lainata puheille muuta kuin
sen, minkä taakseen salavihkaa kuuntelee ja minkä varoviltaan
uskoo poskiensa hiilostumatta kestävän: 'otin pojan mukaan,
Evaldin, koska olette samanikäisetkin, sanon, Evald vain sen
verran vanhempi kuin tarvitaan ja sopiva on, Evald ...' —

Alastalo oli puhella päkissyt, arveluttavan liukkaasti lopulta
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ja liika nopeasti Pukkilan tahdissa, mutta nuoteissa kuitenkin
ja Pukkilan praakein Pukkilan poskista, pidätellyt ohjaksista
varsaansa, vihastumisen varsavekaraa verenkiemoissansa, pidä-
tellyt ohjaksista ja pysytellyt karkuria varvas-askelilla ja hypyn-
kengillä paikoillansa ja piukanperillä, puhellut sopusopoa ja
leikinkatkua, karvasta niin kauan kuin kieli käryämättä kesti
ja tukanrohtimissa ei ollut valkeanvaaraa, mutta patakin kie-
huu, jollei sitä ajoissa kraakulta käännetä, niinkauan, että par-
taat sylkevät parhaankin suuruksen ja papusopan yli laitojen
ja toton tuiskivaan tuhkaan, ja kolmas-talvi tallin edessä tal-
laa aisoissa ja kulkusissa niin kauan, että jollei virmaa sovulla
ja kaapakiepan jälkeen päästetä virstalle, niin irstas karaa läpi
käsien ja hyvänkin hevosmiehen kourista vaikka päänsä sei-
nään ja mäsäksi, ja Akstalollakin sieppasi nyt verenkuuma
omille kiehumilleen ja kiukun sinka laukasi valloillensa ne

vieterit, jotka järjenkylinä ja muu viisaus tähän asti ja vii-
meiseen saakka oli jaksanut pitää karsinassa ja säppien takana.
»Ei Siviätä ja minun tytärtäni napata, vaikka toisit kolme
poikaasi ja pukin kiliä patiinisaappaissa talon nurkkiin luovi-
maan ja salin tuoleilla nokkiansa norkottamaan!» sanoi hän ja
kipenöitsi ja kerrankin olivat karvat rehellisesti harilknsa Alas-
talonkin poskipielillä.

Ei sitä tiedä, mitä nyt olisi saattanut tapahtua salissa ja
millä rytinällä pino alkanut lonsoilk päästä jos toisestakin
tämmöisen rysäyksen jälkeen: Pukkila esimerkiksi paikalla
vinkannut etusormensa knääkillä pojallensa ja kaksi tropissa
marssinut sanan sanomatta salista niin, että puhti olisi trom-

puissa humissut ja sarana valitellut ovessa, kun tammimaakttu
oli paukahtanut lähtijöiden takana kiinni ja lujasti. Ei tiedä:
taikka Langholma tullut kärtyksi keinutuolilla, noussut paikal-
tansa niska kyynärkeppinä, sivaissut takinverkaa pielillänsä



210

kuin tomun roskaa karistaakseen takakämmeneltä nukan kar-
voilta ja senverran närähtänyt suustansa ennen lähtemistään,
että salissa olisi kuultu ja muutkin ruvenneet katselemaan
lakkejansa: 'parkkiastioista neuvottelemassa minä luulin istut-
tavan koolla, mutta koska tästä syntyvätkin naimakauppojen
hierojaiset ja puoli pitäjästä muutenkin on kuulemassa, niin

ei minua enää tarvita todistajain lisäksi: hyvästi!'
Mitä hyvänsä olisi siis nyt saattanut jyrähtää, sillä ruutia oli

piipun sisuksissa ladintikun sulloomilta todellakin touppikau-
palla ja tunkemilta ja valkeata oli käsitelty varomattomasti
mynningin suilla: Alastalo itsekin veti jo karvojansa kokoon
niinkuin korvalehtiänsäkin, ja tunnusti omassa mielessänsä,
että nyt oli helvarin pahus sittenkin pelannut pilan taitaval-
lekin ja päästänyt keulannokan liika likelle karia, ja että nyt
ei hurskaallakaan enää ollut aikaa kiroomisiin, vaan kuunnel-
tava vain kupiaasti, kuinka köli kolisee, ennenkuin romo täräh-
tää ja vuorenkylki kivisenä lankkukudan murtumilla sanoo
ruuman sisäpuolilla jyrkän amenensa pitemmille navigatsuu-
neille! Mitä hyvänsä olisi nyt siis saattanut tapahtua ja Alas-
talon veistetty halko jäänyt ainoaksi parkkirikiseksi puukuu-
toksi pitäjässä, kun nenättyä miestä olisi yksi toisensa kan-
noilla alkanut närkästyneenä saapastella salista, mitä hyvänsä
olisi saattanut tapahtua, ellei juuri tässä tingassa jakun Siviän
viaton nimi Alastalon Mattssonin vihaisilta sinkaamilta vielä
kimisi itsekunkin korvalehdissä salissa, ellei juuri tässä täpä-
rässä tingassa ja ennenkuin vielä ainoakaan oli täräyksen jäl-
keen justeerannut mielensä ja perillä siitä, mikä kompassin
sträkki nyt oli lähimpänä hänen nenänsä kärkipiikin suunta-
torkoa, ellei juuri tässä tärkeässä täpärässä tupakamarin ovi
taaskin olisi kiepsahtanut auki ja samainen Siviä ilmieläviltä
ja pulmusen tietämättömänä seisonut kynnyksellä ja pihti-



211

pielien välissä uusi totivesikannu kuumiltansa käsissä ja kyyh-
kyläisenä miesten keskellä ja setien joukossa.

Mitäs toimelias tyttö ja talon tytär, jolla oli rehellinen
asia ja selvä matka, totipöytä viisteiltä salin vastaisella seinällä
ja tuvassa juoksunhoput kiiruinensa vartoomassa, olisi pitkiä
ovessa seisoskellut ja kynnykseltä salin asioita vahtaillut, ja
niinpä olikin Siviä hamehumissa ja kannu kiidossa jo puoli-
välissä ja keskikattialk salia, ennenkuin hän huomasi ympä-
rillänsä merkillistä ja nopeassa päässänsä oli perillä, että kaikki
vaikenivat tuoleillansa, jok'ikinen yksimielisesti kuin muuri,
istuivat hiiskumattomina ja äänen pukahtamattomina paikoil-
lansa kuin pölköset pakkasaidalk, vaikka totiprikka oli tunti
sitte kannettu saliin ja puolentoistatusinan laseista, jotka hän
itse oli laskenut ennenkuin tarjottimen nosti tuvan pöydältä,
ei enää ainoakaan seisonut paikallansa ja käyttämättömänä
prikalla! Niin kuolemanhiljaista olikin, että hämmästykseensä
seisahtuen kuuli oman rintaneulansa rahinan sen tuliaisleningin
silkkisarsissa, jotka viimeisinä Hullin tuomisina hänellä nyt
oli isän lahjana juhlan kunniaksi yllänsä! Syntistä partapuolta
olikin nyt seinämitoilta julkiesillä, vaikka väistöviuhumilla
tarkastettavana, kun sirkku silmäpari, jokaiselta siirtymältään
valpastuvana nyt alkoi lukea ripinhurskaiksi itseänsä räpyt-
televiä, mutta aika vahvaa omantunnon heikkoutta paljastavia
miesnaamoja ja setäkasvoja yhtä erältänsä ja vuoronsa jälkeen
kutakin ympärillä. Eihän kenenkään tosin tarvinnut itseään
suorastaan syylliseksi tunnustaa ja tuntea, eikä lakituvassa olisi
asian vuoksi tarvinnut hämmennellä, mutta semmoisen tuoma-

rin tutkittavana kuin Alastalon tiivistyvä Siviä tällä haavaa
ja kahden selkeän neitosilmän sakmoimilk, ei saata olla varma

itsestänsä ja viattomuudestaan papinkirjoiltaan puhtainkaan
mies, ei varsinkaan, jos saman miehen korvissa vielä kirpimil-
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tään kimii saman Siviän ja tuikunterän nimi niiltä kirmeiltä
ja piiskansiiman sinkauksilta, joilta se juuri oli salissa siemaistu,
ja hän tietää, jollei koko aatamillista itseänsä, niin ainakin
korvalehtensä ihot semmoisiksi syntisiksi, joilla on osansa ja
viaton vikansa hänen nimensä sopimattomasta kätkemisestä,
jonka silmät nyt tutkaimina ja tutkinnon kynttilöinä leiskui-
vat ja leimuttelivat niin syyllistä kuin syytöntäkin, jos syy-
töntä oli tällä haavaa ja näissä kolttosissa ainoatakaan Alas-
talon avarassa salissa.

Ihminen tietää usein paljon enemmän kuin hän aluksi itse-
kään uskoo ja aavistaa, ja Siviän hienot korvat, vaikka olivat-
kin pienet ja paksulti hiuskiehkurain peitossa, olivat kuitenkin
ovea avatessa olleet koirantoimissa ja noukkineet taiteensa jota-
kin, pienen kaiun, ei enempää, sanan hiirestä hännänpäänvilauk-
sen, ei muuta, ja vaikkei toimen tuoksinassa ja kannua kiireh-
tiessä sitä aluksi ollut äkännyt, huomannut ajatella, niin nyt
oli västäräkki vilpasna oksalla ja oksan takana valpasta: hänes-
täkös, Siviästä, oli viimeksi ollut puhetta salissa, ja nyt istut-
tiin hiljaa ja jäniksinä ympärillä? Alastalon Siviän ja Matts-
sonin tyttären silmät leimusivatkin nyt todella ja aina vaa-

rallisempina, mitä useampi onneton vuoroltansa lannistui ja
pelasti läpyttelevät luomensa turhien kestämisen yritysten jäl-
keen, jollei muuhun, niin omien saapaskärkiensä tärkeään tut-

kistelemiseen: väisti Mooseskin Hoorebin korvessa, peitti kas-
vonsa jariisui kenkänsä jaloista, ja hän oli kuitenkin Mooses ja
seisoi pelkän palavan vuoripuskan edessä, kun tässä istui itse-
kukin tuolillansa minäkin Mesopotamian Labanina ja kelmilur-
juksena, ja ihka elävän ihmistyttären silmänräiskymillä ja suut-

tuneilla välkkymillä.
Erikoisesti koetti Härkäniemi näissä kiipeleissä ja heliän

akkunoiden kulkiessa koston Gideoneina Midiassa ja vihastuksen
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vasamina salissa, näyttää laupiasta naamaa ja otsapielen lakeata
hurskautta sillä vaarallisella hetkellä, jolloin hänenkin vuoronsa

tuli ja liekin kieltä oli kimpuilta varalla sitäkin sohvan sijaa
kohden, jonka nahkaisilla nojoilk ja tukevilla istuimilla hänen
maallinen majansa onnettomuudekseen tällä haavaa istui, ja
näkyvällä tavalla ja auttamattoman isoluisena väistämättö-
mästi täytti tarpeettoman lavean paikan ja hartia-alan. Härkä-
niemellä olivat kiperät tilat ja omantunnonnahka hauras senkin
vuoksi, että jo varhemmin päivällä jakahvinotolk oli sattunut

Siviän kanssa pieni kärhämä ja vanhingonkamfiili, ja nyt oli
senkin vuoksi oltava sitä otollisempi ja laupiaampi lammas ja
liikuttava varpaillaan ja varovilkisesti, jotteivät taaskin hienon-
kiharat ja kelknkiehkurat joutuisi valkeanvaaroihin ja rohdin-
liekkiin kaunokaisen leimuvilla otsaihoilk. Oli siis Siviän kat-
seltavana nyt, kun Härkäniemi oli vuorossa, mies sohvankul-
massa ja silmäsäenten sakmakeräjien edessä niin syntinen ja
katseparka, että kokeneempikin munaskuiden tutkija kuin
seitsentoistavuotias Siviä olisi paikalla vannonut vuohipukiksi
ja kadotetuksi lampaaksi sen oinaan, jonka viimeinkin oli löytä-
nyt ja nyt kiemurteli tutkaimilla ja hiilenkäryillä! Nyt oli
mitta täytetty, liekinhuuhto valloillansa Alastalon tyttären
otsahekkoilk, ja ennenkuin kukaan arvasi, Härkäniemi kaik-
kein vähimmän, mitä tapahtuman piti, oli kannunkuuppa kuu-
miltansa seisomassa selvällä laattialla Härkänientä vastapäätä.

Siinä oli nyt toteutettu päiväinen ja kahviprikan helkku-
milta lausuttu uhka, joka silloin kyllä oli ollut puol'leikkiä,
mutta nyt veristä totta, ja talon tytär seisomassa tulipunaisena
ja tuiskapuuskassa kädet lanteilla saman minävaivaisen ja Iska-
riotin edessä kuin kannukin hehkumillaan laattiapermannolla.
»Kantakaa itse kannunne ja totiliemenne sensijaan, että häk-
läätte, isot miehet, kuin Vanu-Miina villoja, ja jahtaatte kiel-
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tenne karttapiikeissä samaa syytöntä ihmistä koko kultaisen
päivän, ja istumisen intillä niinkuin kärpänen, jota ei nimeltä
sanota, lypsinlehmän takapuolia tarhalla!» sanoi tiuskasi Alas-
talon Mattssonin tytär ja Eevastiinan flikka nasevasti kuin isä
ja kielevästi kuin äiti: kiroo västäräkin sirkkukin visersuullaan
ja pukkaa karitsavuonakin tukkatappuransa ja silkinsiliänsä
sakarakyhmyillä, kuinkasta siis olisi kimakn piikkiä vailla ja
kärkipuutto kielenterä ärsytetyn Eevankpsenkaan ja suuttuneen

Sulamitin suussa! »Setäkin, parta jo yksin vanhempi kuin
minun koko ikäni, jakehtaa kieputtaa sitä, vaikkei ole parempaa
pellavilla loukuttamista kuin minun kastettu turha nimeni!» sai
setä ryöpsyä suoraan räpsyville silmilleen ja torjuttavilleen,
vaikka kimalaisella alkoi jokuulua itkunhyrskää äänenkurkussa.
»Ei ihminen enää saa nimeänsäkään pitää rauhassa ja omanansa,
vaan saa salissakin kuulustella 'Siviä-Siviä' niin että ovissa pauk-
kuu ja korvissa myös, kun tulee sisään! Mitä täällä riidellään
jakenen luvalla minusta puhutaan?» Tämä oli tuima kysymys,
ja itkukin oli vielä siksi hetkeksi nielty kurkusta alas ja naisen
ja turvattoman neitokaisen luonto voitettu siksi silmänräpäyk-
seksi, että muutkin ympärillä kuin yksin vaivainen Härkäniemi
saivat maistaa ja leimahduksilta kokea miltä tuntuu, kun tila-
päisesti melkein syyttänsä, vaikka muuten ehkä syntisenä otuk-
sena sai kestää tuomion vasamat seitsentoistavuotiaitten puh-
taitten silmäripsien välistä, jotka eivät tiedä armosta mitään
silloin, kun on tosi paikka ja korvat hiiluvat!

Härkäniemi, jolla oli tottumusta ja merikokemusta vaikeissa
paikoissa, tiesi, että täpäränterillä ja silloin kun oma pää ei sano

puustaaviakaan ja puolentavuun vertaa siitä, mihinkä vatu-

passivinoon kielenkantti ja varvasvara on asetettava seuraavassa
ylihaalauksessa ja uuden hulinan kastellessa niskoja, tiesi, että
tällaisissa täpäränterissä oli parasta pitää ajatuksissa pieni väli,
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ennenkuin tyhmyyksiä teki ja hätiköi, sylkeä esimerkiksi ajan-
kuluksi suunsa puhtaaksi vaikka kämmenpohjiinsa ja hierai-
mille. Koska hänelle nyt myöskin oli annettu pieni hengäh-
dyksen rako sen tuokion ajaksi, jolloin tuikun terät kävivät
matkoilla ja tuomion tileillä muilla synnintauluilk salissa, ja
hänen oma otsakupuransa hetken kestämän oli turvissa ja ulko-
puolella tilisyynin, niin kerkesi hän palaamaan itseensä ja muis-
tamaan, että pahimmassakaan piuvissa ja kovissakaan nykäyk-
sissä ei mies saa helpata kätensä eikä henkensä kynttä touvin
päästä, vaan viimeiseen henkeen pidettävä kimpuvasta, jos sitte
on ruumis merihädässä viskeltynä tai järki sydämentuskassa ja
naissilmien parkana mustenemassa. Hän siis, Härkäniemi, päät-
teli nytkin, että parasta on pysyä tyvenenä ja odotella levolli-
sesti, ja odottelemisen ajan puhella, ellei parempaa mieleen tule.
Flikkaihminen Siviäkin kuitenkin sentään vain on ja tyttö-
astia, vaikka vihastunutkin ja syystä suutuksissaan tukanmartoa
myöten! vahvisti hän ja karaisi uskoansa ja tällä hetkellä
heikkotyvistä luontoansa järkisyillä ja ajan voittamiseksi, jotta
sekä itse tuntisi itsensä ketarillansa tarpeeksi varma-anturai-
seksi, että syljelläkin olisi aikaa herua nesteillensä suussa ennen

tosijutun alkamista. Paloviinan tuima kaadetaan karskisti kurk-
kuun ja saman tuikean tien jayskimättä makoon, mutta ranskan
viinejä kallistellaan pikarissa ja maistellaan huulen hörpällä ja
kielen lirpolk ennenkuin liemi niellään, ja miestenkesken kelpaa
praakinveistoksi kirveenteränkin rosojälki, kun naiskorvan kuule-
milla ja kokemattoman tyttöihmisen pakeilla saat hikoilla höy-
lälläkin, ennenkuin juttusi on niin tikuton ja sileä, ettei se haa-
voita hipiätä! varoitti Härkäniemi vielä itseänsä ja opetti
menoille, ennenkuin tällä erällä uskalsi sanan liukkaille.

»Tässä vain jahnastelevat vanhoja riitojansa, teidän isä-
papa ja Pukkila!» alkoi hän siis selitellä kaartorantain ja vähän
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vilpillisesti, jos nimittäin ajatteli juuri niitä sanoja, joidenväkä
vahingolta oli Siviän korvaan tarttunut ja joiden vuoksi juuri
nyt oli nykyinen pula ja pieni yhteinen hämän häminki salissa,
eikä vähimmän juuri Härkäniemellä itsellään, jolla oli surku
sekä Siviän ja kummitytön puolesta, joka omin korvin oli jou-
tunut kuulemaan pienen vilauksen semmoista, joka paremmin
olisi sopinut jäädä tyttökorvan kuulematta, että heidän mui-
denkin yhteisestä puolesta, jotka kuitenkin olivat vakaapartaisia
miehiä ja vakaissa jutuissa ja nyt pienen vähingonpilkstumisen
ja veren karkupoukan vuoksi, jommoisia aina voi sattua asioissa
ja pikaistuksissa, ja jommoiset ovat viattomia, kun ei niitä tar-

peeton korva kuule ja kätke, saivat hävetä toistensa edessä ja
edestä sitä, että olivat osallisina tämmöisessäkin kommelluk-
sessa ja isomiehinä kiikissä kuin nauriin näpistyksiltä koko jou-
kolla näpättyinä! »Päiväinen vahti ja väkikapulan veto ollut
äijillä tässä siitä, ovatko mastot laivassa ja uudessa parkissa
pystytettävät vanhanaikaisesti ja peräkanaa marssissa seisomaan
tropissa toisensa takana ja kölisuunnassa, vai seisovatko tikut
laivassa siviämmin pystyssä vierivierittäin ja sivusihdissä rinna-
tusten poikkipieliä ja ruuman lihavia puolia päin niinkuin kyk-
kivä kanaperhe sovussa ja höyhenpörrössä toistensa kupeilla
orrella, tai niinkuin liivinverka mehevän miehen pullistuvilla
ryntäillä janaurunpuho naamataulun laventuvilla poskihöröillä:
Alastalon papa ja sinun isäsi juuri pääsi Pukkilan edessä ja
kurjenpojan katseltavaksi osoittelemasta, kuinka muhkealta rii-
tinki näyttää lavealta puolelta ja liivifasuunalta jo miehessäkin,
saati sitten kivankokoisessa ja parkinruntaisessa astiassa!»
Härkäniemi oli puhunut asiansa tasaisesti ja sopuvitkaan, niin-
kuin riidoissa sopii, jottei kahinaa synny, ja odotteli nyt, hiema-
sen toista silmäkutaansa ummistellen ja epävarmana vartoillen,
vaikuttiko pieni leikinvoide javiaton sanalääke tässä tapauksessa
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mitään, vai olivatko lääkärintoimet turhia: miesihmiset ja nais-
väki ovat eri lapsia ja eri käsiteltäviä, niinkuin suolainen meri-
vesi raskailla päillään ja makea maavesi kevyen kielillään, meri-
vesi, kun se melksteleekin eikä pysy nahoissansa, niin sillä on

järki suuttumisessaankin, ja sen kanssa pärjää, kun vaan on

varakutaa paatissa ja parraspuuta vastassa siellä, jolta se loivil-
tansa on kohisemassa ja oikosiltaan loikasemassa kohden, mutta

maavesi, se on pujakasta japäätöntä, eikä tunne merijärjestystä,
vaan kiekisee, perhana, kitapuita vaikka väärältä puolelta ja
miltäkin keuksilta, joilta veden oikeutta myöten pitäisi olla
laitonta nuolaista parraspieltä kastuneeksi ja perämiehen niskaa
märäksi! Härkäniemi noitui säveissä sisuksissaan sitä kovan-
lykyn onnea, että juuri hänen, naimattoman ja syyttömän
miehen piti nyt koko naamoinensa ja mieshahmossansa istua
juuri tällä paikalla peräsohvan päässä ja vihastuneitten tyttö-
silmien pahimmilla praasunräiskeillä, eikä esimerkiksi Krooklan
sijasta hänen tuolillaan turvissa uunin nurkassa ja kylmän kaa-
kelimuurin suojissa! Lepyttele tuommoinen ja rauhoita järki-
praakilk ja ihmispuheella västäräkin sirppa, kun tietämättäsi
sytyttelet piippuasi ja kesken tärkeintä toimitusta huomaat
torasta ja kitametelistä korvissasi, että askelen päässä on piis-
kuttajan pesä ja parka siivillänsä ja vaikka silmillesi täyttä-
mässä! ajatteli Härkäniemi hiilustoilkan ja karsasti sivulleen jo
Alastaloonkin ja hänestä yhtä karvaasti Pukkilaan: heidän täh-
tensähän kuitenkin hän nyt tässä saunassa hikoili!

»Olet sinä medenpaknen ja sokerinmurunen, mutta huna-
jaan on jäänyt piikki ja sokerinmakeaan pistetty suoknrae
sekaan, jos minä nyt tähän paikkaan lävistetään jakryyydätään
silakan latuskaiseksi nelikon puoliskoon!» sanoi hän näissäkin
luovinkrysseissä ja vastatuulen tikityksissä sentään hämäyty-
mättömänä miehenä, vaikka niskaansa taivutellenkin pahimpien
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pyräyksien tieltä ja tarpeen mukaan ja taitonsa jälkeen puheen-
kuuttia helpaten löysemmille ja mielenkielen lirpuille: tytön-
kuvahan hänellä sentään vain kuitenkin oli edessä, vaikka tuli-
nenkin palanen! Hän oli jo niin rauhallinen ja omissa nahois-
saan sohvalla, että alkoi hiivata silmiänsä Janneenkin päin,
Janne Pihlmanniin meriseinällä ja huuliviiksineen, huomatak-
seen äkkäsikö tämä, että peiponpiiskukin saattaa joskus tiuskia
vihasesti, ja että on viisainta vetää sormensa turviin, kun pieni
nokka näppää, sillä luusta on sentään senkin piikin kärki,
vaikka välistä visertääkin!

Siviä oli oikeastaan alkanut tulla neuvottomaksi, aikalailla-
kin neuvottomaksi, kun ensimmäinen pyräys oli ohitse ja veren-

kuumat virranneet takaisin posken palavilta ja tukantuimauk-
sista. Eihänhän hän sentään ollut onneksi polkaissut kattiaan,
niinkuin luonto olisi käskenyt ja jaknterä kutsunut ja niin-
kuin varmasti olisi tapahtunutkin, jos riita olisi sattunut tuvassa

ja Rauhan kanssa ja tyttöjen kesken, mutta kannu seisoi kuu-
mine totivesineen auttamattomasti permannolla ja julkisesti
jokaisen näkyvillä hänen vihapäissään Härkäniemen sedän eteen

patsastamanansa! Voi tyttöparkaa ja seitsentoistavuotiasta
salissa ja pelkkien setien keskellä, kyllä veret nyt taaskin olivat
löytäneet tien poskipäille, mutta tällä kertaa toisilla helakoilla
ja karkulennoilla, kuin edellisellä erällä, ja veden kiha silmä-
välkkien ripsikarvojen välissä, kyllä sekin nyt oli herumassa
helmenhelkkiänsä uusista ja toisista lähteistä sinisten täytti-
miksi, kuin äskeiset, kesken suuttumusta kuivivat, sillä nyt kas-
tuivat nenänjuuretkin märjiksi jakarpaloa kieri, minkä toisensa
kinterillä kerkisi poskipäitten vereille pyörylöille! Nyt hävettiin
niin jumalattomasti, että maan alle ja kattian peittoon olisi
siinä paikassa hävitty, kannuakaan, synninkiperää ja pahan-
juurta, ei enää joudettu pelastamaan kattialta ja korjaamaan
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pöydälle, kiitos, kun sai itsensäkin laitetuksi näkyviltä, ja tupa-
kamarin oven taakseen kiinni, ennenkuin hyrski rintapoven
täysiltä ja kaikki nauroivat! Siviähän oli sentään vain seitsen-
toistavuotias neitonen ja nuori tytönveri. Ei edes Janneen ki-
nattu tällä erällä silmää, vaan koko sali, vanhat niinkuin nuo-
remmatkin saivat jäädä ripille itsekukin omien ajatustensa
kanssa, kukas tässä oli ja olikos yleensä joku syyllinen, kun nyt
oli koko huone tyhjempi, tupakamarin ovi kiinni ja vesikannu
totisena Härkäniemen edessä laattialla.



Kuudestoista luku.

Parkinkirjojen kirjoittamista ei jatketakaan tässä luvussa, koska
on muuta estettä ja ajatuksen aihetta, ja Siviän jättämä totivesi-
kannu edelleen räyhää laattialla, kunnes Härkäniemi sen nosta
ja kantaa kiehuvia kämmenur akalla, vaikka varvaspolskassa,

kynsissänsä pöydälle sylkemään.

Kun ukkonen on ohitse, olkoon se sitten pikkainen suvipäi-
vän priiska leppeän poutasinen otsilta, tai jylympi jaakon-
päivänjälkeinen vedenkaato taivaankannen kaikista avoluu-
kuista ja porttisaranoitten vonkumilta, niin on aina ilman, maa-

uumenen huokosten ja luontokappalten, niin ihmisten kuin
kedolla poikivaistenkin ihossa, luissa ja munaskuitten vapisussa
tuokion tuntotik, jolloin itsekukin jakaikki kuuntelee itseensä,
jokos tähän loppui, ja loppuikos kaikki, vai tuleekos vielä enem-
män ja jyriseekös taas ja rakoileeko taivas niskoihin? Alastalon
salissakin oltiin nyt etukamarin oven sulkeman ja tupakamarin
kattian paukkuman jälkeen visusti, ja istuttiin ajatukset kul-
lakin alallansa koolla ja silmät jokaisella vartioituina kotona
sellainen kestämä, että sen ajalla olisi joku piittaamaton, niin-
kuin esimerkiksi Karjamaan Eenokki tai muuten paksutietoi-
sempi, kuten Lahdenperän lautamies, saattanut ajattelematto-
missaan vaikka hakea nenäliinansa taskusta ja päristellä korvat
lukkoon ympärillä ja tunnot umpeen. Semmoista ei kuitenkaan
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tapahtunut, sillä Eenokki, joka jo aikoja sitte oli saanut taksinsa
pöydän vieressä loppuun ja nimensä parkkikirjan paperille, oli
jo palannut paikoillensa takaisin ja istui sohvan päässä piippu jo
taaskin suupieleen pistettynä ja ties' missä ajatuksissa, Siviän
näkemisen vuoksi esimerkiksi sitä aprikoiden, oliko vaimoväki
kotona sittenkään äkännyt käydä varistamassa valakalle heiniä
ullakolta, niinkuin hän lähtiessään käski ja niinkuin koni jalka-
vaivaisena tallissa seisoessaan tarvitsi; Lahdenperä taas, paitsi
sitä, että hän isosempiensa seurassa ja tuomarien ja komsarjus-
ten ryypyillä ainakin noudatti siivosuisuutta ja muuta ruumiin
pidättyväisyyttä, oli tällä erällä ja tämän päivän datumilla
myöskin liiaksi tosissaan tapauksen menosta jutunjahninansikin-
sokissa ja jänisjuoksuissa milloin melkein kuin metsäkaupan
närpeillä, milloin muilla pahuksen kaarestuksilla ja karku-
poukoilla, oli liika tosissaan istuakseen sohvalavitsan nahkatop-
ninkeilla täydeltään koko persoonallaan ja sillä takatyven levol-
lisella lakeudella, jota mies vieraissa tarvitsee turvallisen leuan-
viljelemisen ja äänenpidon varalta ja tanaksi. Istuttiin siis pieni
siemaus yhä vieläkin hiljaa salissa, vaikka tuolien narahteluista
kuuli ja visseistä sääripotkojen siirroista ja vaihtamisista
ymmärsi, että jahtia oli itsekulkkin ja useallakin ajatuksissansa
sakeamman tai ohuemman tukkansa varjoissa, ja että vain
viisaus pidätti järkevää avaamasta suuta, ennenkuin joku muu

oli pukahtanut ja tyhmemmät lähteneet edeltä liukkaille.
Alastalo tietenkin isäntänä salissansa, ja, tarkasti ottaen,

myöskin isolta osalta ja ainakin alkuryskäykseltä syypäänä
siihen, että tässä nyt istuttiin kuin reenkuorma kinoksessa:
eteenpäin ei päässyt, taaksepäin ei juossut ja umpihanki kum-
mallakin vierellä! Alastalo tietenkin olisi nyt ollut näissä häm-
minkeissä ja tanhuan tukkoutumilla lähin velkapää lapion var-
teen ja hartiaväkeen veräjän suun puhdistamiseksi, mutta, tosi
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tunnustaen, Alastalo tunsi tällä tiimalla itse seisovansa vyötä-
ryksiä myöten hankisotkussa ja saapassohjossa, ja lapio, jos sem-

moisia olikin tusina vajassa ja kotona, niin tällä tiukalla, kun
varsiasetta käteen tarvittiin, ei ollut ainoatakaan, edes oja-
kuuppaa, kynsiin! Pitikin äsken sattumaan vahinko ja pääse-
mään suusta ja hammastarhasta tuo pahanhengen pyräys Puk-
kilaa päin laseja ja naama-akkunoita, mutta onkos ihminen
mikään suolinkainen, ja kärsivällisyyden astia sydämensapessa
mikään Zarpathin lesken tuoppikruukku, jotta mittaa pitäisi
venymään minkäkin ruostuneen särkikoukun rautaiseen ruoto-

piikkiin sorkittavaksi ja piimää piisaamaan kenenkäkin Petterin
ja elämänikäisen Pihlmannin päiväkaupalla ja viikko-akordilla
kulkuttavaksi kurkkunsa kurjentoroon ja pohjattomaan kiusan-
kiuluun! Eihän mies ja minä mikään mennätalvena ammutun

kettukoiraksen tämänvuotinen häntälorvi ole, jotakäännellään,
kuinka tykätään! ajatteli Alastalo, vieläkin huulikarvat näril-
lään, vihastumisen röyhäyksiä, vaikka viisaus jo kuiskuttelikin
korvan juuressa, että pahus ja perhana ja koko päivän harmi
oli sittenkin lepytettävä, vaikka sitte seipään olisi nieltävä
itsensä koko kuusiselta mitaltansa ja miehen siepattava itse
itseänsä niskasta ja nakattava kuperkeikalta sisusäkki ja oma

selkä ryhillä kannettavaksi, ja että ilvesotus navetossa ja Puk-
kila salissa oli kesytettävä, toinen kita-elukasta kynnettömäksi
oinaaksi ja toinen pukkivasta vuohenkaljusta kykkiväksi
karitsavuonaksi, jos tässä tänäpänä mielittiin villaa koreihin
korjata ja koko katras määkä määkältä kallistaa karsinassa
suosiolta sylipolvelle ja ynähuulin keritsinten liuskittavaksi!

Tytön tuikkukin, Siviän sirkkukorva sattuu vahingon var-
pailta oven suuhun juuri parhaimpaan viserrykseen, kun isä ja
mies-ihminen on omissansa, ja pahimmillaan purkaa sapen
paksua sydämiltänsä parkittuihin naapurinahkoihin, noukkii,
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sirpan tippa, murenen lehtiinsä, tyttölapsen korvalehtiin, vaikkei
hänelle mitään puhuta ja vaikkei asioita ymmärrä ja vaikkei
kukaan ole käskenyt kuuntelemaan, korjaa näppärästi mure-
nenrakeen talteen korvansa kamariin hiustensa varjossa, nouk-
kii ymmärryksensä nirkoon ja flikkajarkensa kärkeen, ja annas

olla, kun suuttuu, minun tyttäreni, ilmikipenäksi ja naiskoron
paukuttelijaksi keskellä kattiata ja kaikkien edessä, suuttuu

kuin silmitön kana ja Eevastiina rippipäällä ja pyykkipäivänä,
niin että vihastua olisi pitänyt ja torua täytynyt ihmistenkin
ja Langholman vuoksi, ellei surku olisi purrut sydänkerää oman

lapsen puolesta ja suu pysynyt kiinni, koska totuuden vuoksi
sittenkin oli tunnustettava oma leuka pääsyylliseksi ja itse-
Aatami vikapääksi näissä kommelluksissa ja perisynnin pyräyk-
sissä. Minkäs tässä nyt teki, ja mitäs naamaa piti kantaa
näkyvillä puolillaan, kun ei vanhana ja ahavanahkaisena mie-
henä oikein ymmärtänyt, kehtasiko tässä ijässä enää hävetä-
kään, niinkuin luonto kuiskasi! Lörppä hän kuitenkin oli ollut,
se oli selvä ja rehellinen asia, ja lörppä oikein kannunkitojen
vuotamilta ja täystiinun ravistumalta, kun kesken tärkeitä
toimituksia ja parasta parkkikirjan kirjoitusta antaa Pukkilan
praakkeinensa viekotella itsensä ja suuttuu melkein napit lentä-
mään liiveistänsä ja nahat ratkeille järkensä ympäriltä! Alas-
talo nuhteli, ja nuhteli ansiosta itseänsä (kun miehenkin ja
täysi-ikäisen pitää joskus kiiliä lapsena ja pyöriäisenä niinkuin
kissanpentu permannolla itsensä ympäri ja hännänpäätänsä
kyöräten! oli eräs ajatuksen nuhde, joka lykkäsi itsensä välipak-
sena mielen kurkun nieltäväksi ennenkuin ateria oli amenessa:
kissa häntänsä lirpuilk ja mies vihansa vikstuksilla ovat jok-
seenkin yhtä järkevissä jahtivähdeissä, koska kumpikin, jos mitä
saavat hampaisiinsa, omaa itseänsä lopulta purevat, ja lortti-
puolta itsestänsäkin!) nuhteli itseänsä, mutta kummasteli
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samalk koko ajan valppaasti mielessänsä, kuinka nyt oli niisiä
poljettava, jotta kukeranpää saataisiin taas siliälle kankaassa ja
solmunsotko selvitetyksi: hulluhan nuottansa meren-ajoille jät-
täisi ja saaliinsa veden polskilla pulikoimaan, ellei muu ole kysy-
myksessä kuin risuharin kirvoittaminen hangottelemasta silmuk-
kojen langoissa ja peräpuhjissa ja merenlikoon astuminen saapas-
varsien suuhulinoita ja kylmänkastuvia makovöitä myöten!
Ei tässä saapasten savistumista auttanut aprikoida, kunhan
vain loikka luonnisti ja varvas kriipasi kamaraan tulva-ojan
toisella partaalla, mutta siinäpäs juuri pintele olikin ja vatsan-

prässi, mistä yritti ja miltä paikalta sieppasi puhdin, jottei
tapaisi itseänsä nokillansa vetelässä siellä, missä olisi kaapais-
tava tannerta hinkselien vilskumilta ja paitapalttinan hutki-
milta selässä! Alastalo tuhi peukalon sileällä puolella nenä-
pieltänsä: ei tässä riittänyt se yksin, että yritti, tässä oli onnis-
tuttava ja liukkaasti, jos mieli, että koko lauma oli kauniisti
kerittävänä karsinassa ja veräjäpuolien sisäpuolella, eikä karussa
ja sorkkatravissa pitkin pieliä pakonsa paimenilla pellon joka
saralla ja laitumen lakealk!

Eenokin käsialaakin Alastalo tarkasteli ja silminensä katseli
pöydällä ja parkinpaperilk sen ajan, kunnes pää palaisi kyl-
millensä ja sanoisi jotain, mitä nyt oli tehtävä ja nopeasti kuin
kuutin avaaminen tuulen puuskassa: tottamar jotain sentään
aina keksii, ellei tätä niin tuota, kun paikka on piukka, eikä muu

auta! ajatteli hän ja asetteli veriänsä levollisiksi sillä aikaa, kun
silmä toimituksillansa puolhyväksyen mutta puolmoittienkin
kulki Eenokin käsialan jälkiä: nimi selvästi kynnetty paperille
ja kirjain joka lenkiltä aurattu niinkuin Taalruut aikoinansa
ja muinen on istuttanut taidon sorminappuloiden päähän, mutta

ei paperin näkökoreus ja siivouden silmäruoka paljoakaan ole
voittanut Eenokin taksista; ja tuhtaus vaivaisen, vaikka järki-
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harkintaa viljellen jo ennakolta varrottavankin V32 osaruupun
ja hyttysen lirtin vuoksi on ollut melkeinpä liiaksi voimille
käypä ja hikinen, koska paperin pinnassa on merkkejä ja peuka-
lonjälkiä! tarkasteli hän ja harmitteli mielessänsä, samanaikui-
sesti kuitenkin koko ajan kaikella hengen väellään tuumaten,

Eä hiivatissa hänen sittenkin oli tekeminen kovan lykyn
kilan kanssa, karsashirren seinäkehässä, kompastuskynnyk-
pitosalin ovella ja varsavikurin kengityspajassa, antaisiko

n lähteä salista, äijä edellä isäkurkena ja kopeana, poika
ssä tipuna ja penikkana, häntä alaloirossa kummallakin

peräpkneetissa ja pyrstökeikkumilk, vai oliko sovinnon näön
vuoksi ja muittenkin tähden sekä asian ruotojen karsimisiksi
harjattava parta niin itsellä kuin naapurillakin siivoille jakauk-
sille, lepytettävä lempo omissa nahoissa ja kesytettävä toinen-
kin talutettavaksi varsaksi salissa? Alastalon harkinnat olivat
kuitenkin yhä vielä niissä ristituulissa, joissa piukkakaan perän-
pitäjä peräpiitalk ei itsekään vielä ole käsissänsä perillä siitä,
onko helvarin varsi seuraavassa tingassa nakattava täysmyötäsen
käskemille väljän-kureille vai kiristettävä tikistämään nokka-
navakkaa päin kapean nenänpään kalpeita!

Näillä vartioimisilla ja vihuripäiden tarkkaamilla olisi Alas-
talolla vielä kulunut kukaties hyväkin aika, sillä merimies ei
koskaan saa enempää mielensä kuin merenkään harjaspäillä
liikkua toimissansa verkasverisempänä ja hidasvaroisempana
kuin juuri sillä nipukalla ja silmänkärjellä, jonka jälkeisessä
tuoksauksessa miehen on koko puhdillansa ja ruumishengen
tempaukselta oltava kynsillänsä ja kärppänä: olisi kulunut
kukaties hyväkin aika; kynnet korjossa kerällä säästövaruillansa
mihin vain ja selän kouru kiskanjuonissa loikan käppyröillä val-
miina niin leikkiin kuin tositiimellykseenkin, ellei salissa olisi
samanaikuisesti ollut tapahtumassa muutakin, joka tuli vaikut-
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tamaan siihen, että Akstalollekin selvisi nenänhajulta ja ilman
haistamilta, mitä kuuttia nyt oli helpattava ja miltä kantilta
tuulta nopeasti siepattava purjeen puhtiin, jotta taaskin keula
visertäisi ja laita pyyhkisi ja pursi muistaisi, että matkan teossa

oltiin eikä turhilla puskusilla tuulispäiden ja pahasarvisempien-
kaan puuskupukkien kanssa! Paitsi sitä, että salissa Siviän pois-
tumisen jälkeen vallitsi epämukava ja hiukka pahaenteinen
vaikeneminen ja hiljaisuus eri kulmilla jaympäri koko huonetta,
ja että joku malttamattomampi ja heikkouskoisempi jo mittaili
varovasti silminensä matkan väliä laattialla omalta tuoliltansa
tampuurin ovelle, josta pääsi ulos ja itsekin porstuan puolelle,
jos läksi joku toinen edeltä liikkeelle jakävelemään, paitsi tätä
yleistä epävarmuutta istumisissa ja levottomuutta silmäin vält-
tämisissä, kun kenen katse vahingossa sattui kohtaamaan jon-
kun toisen, niin huomasi Langholmastakin, hänen kärsimättö-
mistä liikahtelemisistaan keinutuolilla ja vakovarjon jyrkenty-
misistä hänen otsansa pystypielillä, että salissa oli tukalaa, ja
että kauan ei tarvinnut odottaa, ennenkuin joku sanoisi jota-
kin, luultavasti juuri Langholma, ja semmoista, jonka jälkeen
monelle tulisi mieleen kotiinlähtö ja tuulentarkastaminen akku-
nasta, joko lakeentumisen merkkejä alkoi näkyä puunoksissa.
Mitään tämmöistä ei kuitenkaan tapahtunut ja Langholman
odotettu sanakin jäi näillä kireillä ja valkean vaaroilla onneksi
vielä lausumatta ja toistaiseksi leuan lukon talteen, sillä nyt
sattui salissa muuta ja huomio kääntyi Härkäniemeen.

Härkäniemen edessä seisoi edelleen Siviän vihapäissään laat-
tialle laskema kannu, kuumiansa hehkuva totivesikannu poslii-
nisessa viattomuudessaan pelkällä paljaalla, vaikka matoin peite-
tyllä permannolla. Ei se siitä siirtynyt, vaan paikallansa pysyi,
jos sitä katsoi tai vältti katsomasta! Härkäniemen mielestä oli
synti, että jalo astia, heleintä englannin posliinia poskiltansa ja
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kylkiensä kuvukkaalta välkyltä noin sai seistä hylkynä ja alen-
nettuna kenen hyvänsä, hänen ja muiden, saapaskärkien
ylitse katseltavana. Sitäpaitsi puri sydäntä surku Siviänkin
puolesta ja kummitytön tähden, että paran ja tytöntuikun oli

■iän taitse ja pelkkien puheensylkien vuoksi tyhmillä mies-
noilla ollut suututtava niin silmittömästi ja parkupakissa

paettava salista niin suinpäin, että kannukin oli korjaamatta
jäänyt keskelle kattiata jokaisen katseltavaksi, ja muistutta-
maan siitä, että Alastalon urhea Siviäkin kuitenkin vain on
suloinen tytärkpsi tyttöihmisen povin ja tällä haavaa silmät
punaisina jossakin tuvannurkassa hyrskimässä ja nenäliinansa
kulmaa puremassa, jollei polkenut pientä jaknterääkin laat-
tiaan! Härkäniemellä oli periltänsä hyvä sydän, varsin heikko
oikeastaan, vaikka naimaton mies olikin, ja lisäksi häntä, omien
asioittensa ja passaamistensa hoitoon tottuneena harmitti, että
kannu jäähtyi turhiltansa permannolla, kun se yhtähyvin voisi
seistä pöydälläkin ja höyrytä totitarpeiden keskellä, ja niinpä
olikin pian salissa itsekunkin katseltavana ja, vakaanaamaisesti
tai naurunnuoteilla seurattavana se näky, kuinka pitäjän leveä-
hartiaisin mies, joka kyllä ei uumapaikoilta ollut yhtä tykevä
kuin Alastalo, mutta muulta ruumiilta ja jäsenranteimilta sitä
varustetumpi, ja jolla hartiaryhän ja selkäleveyden täysmant-
taaliin oli käytetty ja kätketty osa siitä liikamitasta, joka
muilla venyväluontoisemmilla ja luukasvuiltaan piippuisem-
milla miehillä ylikyynäräisenä roikkuu sivuilla hihanvarsiin
pujotettuna ja toimettomilla kyynäsheilumilla, kuinka tämä
ruumiinsa tykyräisiltä puolilta varsin vakavalta näyttävä mies
ensin huolehdittuaan siitä, että piippu, joka toimituksen ajaksi
oli riisuttu suusta ja pois tieltä, varovasti tuli sovitetuksi sohvan
kulmaan ja sille sijalle, jonka hän itse nyt hetken kestämäksi
jätti, kuinka tämä mies, melkein varpaisillaan, niinkuin varo-
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vissa askareissa ja askelotoissa pitääkin, nyt lyhyenpuolisilla,
mutta tanakoilla ja anturamitoilta kunnioitettavilla sääri-
tallustimillaan verkaksiltaan eteni permannolla sitä vaaran paik-
kaa kohden, jolla vielä kuumiansa sihivä kannu laattialla poslii-
ninsa tietämättömyydessä seisoi, ja jolta hän kaikista hankki-
misista ja esivalmistuksista päätellen aikoi kuin aikoikin roh-
keasti noukkia kouraansa ja poimia maton kamaralta sen synti-
kruukun ja syytöspatsaan, jota tätä hetkeä aikaisemmin ei
ainoakaan silmäpari salissa ollut täydellä miehuudella rohjen-
nut muuta kuin heikottavin omintunnoin ja pikaan silmää
sivuille välttäen ottaa koko terältä katsoakseen.

Ei ikinä ole nähty Härkänemen reistaavammalkkaan kansi-
täkillä ja aluksenkuuton kallistellessa anturain alla ja meren

kuopilla kahta puolta vierille käsin ja jyrkkäpystyä nokka-
nousuille ja ahterinoukkimille pahemmin kuin vieritinkutanen
pavunperkaajan käsissä, astelevan varovammin ja vatupassi-
valmiimpana kuin tällä erällä Alastalon salin permannolla, joka
sentään viidettä syllän kkeana lepäsi vakaana ja vaarattomana

honkavankoilk niskahirsillään! Oli hänellä sentään nyt hyvä
vara siitä, että hänen säärihaaransakin olivat muuhun ruumii-
seen verraten veistotyöltään lyhyenlännät, niinkuin käsivar-
rentumpitkin sivuilla, joten merkillisempiä kumartelemisia ei
tarvinnut edeltäkäsin ajatella valmiiksi, kun otus oikein todelta
tuli noukkimisen vuorolle kattialta. Olet sinä aika pilkkumi
ja kissankiha permannolla! manasi hän kävellessään sentään ja
kohotteli laskeutuvaa luontoansa, kun matkalla ajatteli, kuinka
tottumaton työ hänellä nyt kuitenkin oli edessä ja ihmetteli,
millä hiivatin kurilla ja noituudella naisväki tuommoisia astioita
pitelee, kun eivät polta kynsiänsä, ja saavat hekon käsistänsä
kuitenkin eheänä ja kiroomatta pöydän siivulle paikoillensa!
Et sinä itseltäsi kuitenkaan pöytään vaella, jollen minä sinua
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nosta ja kanna! karaisi hän vielä ja puhui lakievankeliumia
itselleen, kun jo seisoi vaarankappaleen vieressä eikä muu enää

ollut edessä kuin se väistämätön teko, että nyt sai kunnialla
hyppystensä huomiin maton tilkuilta koko mekan ja mako-
mööpelin, jonka tulikuumilla kupusivuilla ei totisesti näyttänyt
olevan korvan sankaa ja tarttumisen nykää ainakaan minkään
täyskämmenisen miehen kouramitan varalta jariittämille! Olisi
Jannekin, Pihlman tuolta taulun alta, nuorimmikseen joutanut
tähän hätään ja häkärään ja Siviän jälkien jakiukuttelemisien
paikkaamisille! äkäili ähisi hän ja torjui vielä viimeisellä aja-
tuksellaan maljakalkkia huuliltaan, ennenkuin tosityöhön alkoi
ja kämmeneensä sylki, kerkesipä vielä eräässä aivonnurkassaan
ja silmänluimistukselta kadehtimaan Krookkakin, joka rau-
hassa ja hikoilematta sai istua kakluunin nurkassa ja levossa
naureskella leukaansa, kun toisella vaivaisella oli vahti pahempi
kuin variksenhaaskalk seipäänpäässä tuulen kiljuessa saralla,
ja sialla sen omissa kalttajaispidoissa!

Valmistukset vain sentään miehellä ja meriastian keikku-
jalla ovat vaikeita; kun on kouraan syljetty ja tervatouvi
pivossa, niin silloin haaktaan silmät ummessa, vaikka henki
menisi, ja punnataan vaikka oma nahka väärinpuolin, temma-

taan seitsemän selän väellä yksiltä hartialuilta, niin että olka
rytisee, jollei köysi myödä! Rivakasti, ja ketterämpänä kam-
pelaisena kuin esi- ja ensiliikkumisista olisi uskonut, oli Härkä-
niemikin nyt, kun tosivääntö oli likellä ja ennen alkamista,
niin taitavasti ja etukykkimillään kumarissa kannunkihijäi-
sensä ja siilinpiikkijäisensä yllä, ikäänkuin olisi koko kankean
elämänsä häärinyt hameissa ja helmahopussa toton edessä ja
sylkevän kahvinkiehan nipperillä nuustimilla, eikä sydvestissä
ja öljätyissä hampputouvien kimpussa ja merensaavin suola-
kaadon niskakasteilk. Kun ilvestä hankkii keritsemään ja vil-
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laa liuskimaan kynsipedon niskanutusta, niin on pika tarpeen
sekä saksissa että keritsijässä, eikäpä Härkäniemikään kerta
kyykistyttyään kauvoja arvellut, vaan kaksi kouraa oli nopeasti
posliinin kiljuvilla kupeilla: kerkesikö siinä sankapaikkoja hake-
maan ja kahvoja käsiinsä pitelemään, kun hemmetti ja helo-
helvetti kämmenissä oli sormien palamatta hätäjuoksussa saa-

tettava turhilta höyrymiltä laattialla tarpeisiin ja toimituk-
siinsa pöydällä! Harvoin on mitään totivesikannua juoksu-
tettu semmoisella lennon puhdilla minkään salin kattian poi-
kitse, kuin nyt Alastalon ruusukylkistä posliinikannua Alas-
talon salissa, eikä ikinä ollut kukaan nähnyt Härkäniemen
tanakkoja säärinappuloita siirrettävän sillä hartaudella ja usko-
mattomalla hölkänvikkelyydellä, kuin nyt niiden pistellessä
parastansa trompuistansa permannolla, ennenkuin pöytä oli
saavutettu ja pöydänkansi edessä ja viholainen kihisemässä
poissa kämmenpohjista. Eenokkikin sohvankulmassa oli kar-
kua katsellessaan toisen kerran ihmeissään samana päivänä, ja
riisui tänäpänä uuden kerran piipunpaksen suupielestänsä voi-
daksensa rauhassa katsella ja nostella silmäkulmiansa. Muista
puhumatta, vaikka kaikki olivat yhtä hämähämmästyneitä
ympäri koko salia, joskin nyt jo jonkinverran naurunhöröillä,
kun kuumimmat paikat olivat onnella ohitse ja kannu kun-
nialla ja eheänä seisoi pöydällä ja höyrysi pelastettuna. Härkä-
niemi yksin enää oli täystohduksissaan, kun hieroi kämmen-
pohjiansa miestyön päälle. Voipas posliinikin, jumaliste, olla
tulista pirua kilopinnoiltansa, niinkuin naispiikaset kiivas-
iskuisia silmäsirkkusistaan! manasi hän ja sääli kaikia, jotka
vakinaisesti olivat naimisissa ja saivat joka aika ja kaikissa
säissä sovitella ja lepytellä ja hantteerata pilkkumeja kuumil-
taan ja kylmiltään, silitellä kissa kihaaviltaan lauhaksi ja nur-
puviltaan leikkiväksi! Kämmenihonsa saisi kärventää luke-
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mattomat kerrat, jos olisi ollut hullu ja mennyt naimisiin ja
joutunut joka arki käsittelemään kotoposliineja ja arkoja nais-
astioita! siunasi hän uudemman kerran lykkyänsä ja tun-

nusteli vieläkin arastelevia pivonpohjiansa, ennenkuin ajatteli
pitemmälle. »Janne parka!» päivitteli hän ääneensäkin ja
päästi huulensa pienille omille mutinoille, niinkuin joskus
yksin kotosalissa keinutellessakin, kun ehtoota on kulunut ja
ajatuksen lankaa hypistelty, niin ettei siinä enää ole enempiä
säikimisiä. »Janne parka!» kertasi hän omia ajatuksettomiansa,
mikä toikin syljenjuoksu juuri Jannen nimen kielenpäähän
tällä haavaa, vaikka Siviätähän hänen oikeastaan surku oli ja
tosi sielunpinne tyttöposkisen ihmisen ja kummilapsen puo-
lesta: naispuolinen ja kärsivä, niinkuin kaikki, joille Jumala
synnyttämisen kipuja säälien on esilohdutuksiksi ja hyvityk-
siksi jakanut suknihmettä silmäsäihkien täystähtiin kimppu-
kaupalla ja verenviehkää hipiäherkän sydänkuumiin heinä-
ruohon kineimilta! Mutta mitäs tekemistä minulla enää on

tässä ja pöydän edessä seisomassa, koska kannu on nostettu

permannolta ja sekotusvesi paikoillansa karahviinien vieressä?
tutki hän itseänsä ja harkitsi kylmäverisesti, koska vissi lais-
kistuminen ajatuksensuonen juoksussa ilmoitti hänelle, että
tässä luovissa alkoi olla ranta saavutettu, ja että oli paras
aika ajatella jo ventaakin ja keulan kääntämistä ja löysätä
puomi uudelle vedolle.

Katsahtihan hän sentään, ennenkuin kuuttinuorat olivat
siepanneet kiriin uusilla nastanappuloilkan ja nykyinen ylä-
laitaparras vuoroltansa lähtenyt kylkinensä menopuserruksille
ja meren lykkimille, vielä kerran leikillisesti ja vasenta lautaa
vilkutellen silmämunansa yllä äskeiseen vähtikamraattiinsa ja
siilinkäisen turkaseen pivon makkiaisissa. Siinä nyt seisot pöy-
dällä lasien keskellä kuin ruustinna leveänä krinuliineissään
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pappilan pitosalissa piispankeräjien jälkeen! manasi hän sydä-
messään tiedotonta posliinia, koska hänelläkin sentään oli ihttii-
sen ihonahkaa kämmenessään, vaikka se merimiehen koura
olikin. Käskee mennä kaikkea nostelemaan, mitä näkee laat-
tialla, puhui hän vastaisen varalta opetusta itselleen, vaikka
olikin tyytyväinen, että Siviän asia oli nyt kuitenkin tullut
hiukka ja silmäänpistävältä kohdalta autetuksi. 'Ei kaiketi-
kaan tyttöihmisiä voi siitä pelastaa, että he ovat naispuolisia
ja pikaisia, mutta voi tuntea heille laupeutta ja pidellä posliini-
astioita posliiniastioina, vaikka porottaisivat kuinka tulimmai-
sina ja turkasina kourassa!' arveli hän matkan varrella ja ajan
kuluksi, kun nyt taas oli kurssi sohvaa kohden ja kohta sai
nostaa piippunsakin käteen takaisin ja pidellä silitellä kouran-
pohjissa turvallista merivahapesää, jonka tutunleppoiset ja
tasalämpimät kyljet eivät puhoomilkan koskaan tuikutelleet
enempää pivossa kuin sydäntuntumissa posliinivilvaan tui-
milla varikuumilla, tai neitoihmisen silmäarmaitten hyykyl-
miltänsä vielä polttavammilla vihanvasamoilla! Piippu, kun
henki juoksee sen varressa ja sen rinnat ovat puhdistetut, on
selvä kapine ja hallittava asia, ja ihminen sohvalla rauhassa
piippunsa kanssa ja omien ajatustensa parissa On levoissansa
levollinen luontokappale, mutta riisuppas piippusi leukapieliltä
ja käveleppäs askeleen pari-kolmea ja tasaisella pelkällä kattia-
permannollakin, niin huomaat, että keikkuvammilla et astele
ja huojuvammilla et kävele kuuttosi ja astiakstusi kan-
nella Atlantin heittämillä ja valtameren makohenkimillä
kuin lyhyellä anturamatkalksi hirsisalvoksisessa salissa ja tasa-

partaisten naapuriesi vahtimilla: sama olet huoja ihmiskaarna
mielenharjasi heilahtamilta ja kinttuketaroittesi tolkulta, tal-
laatko permantolakeata salissa vuoriperustan kamaralla ja
honkaniskojen vaarumattomilla, vai hoiperratko askelpuolik-
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kaasi eteenpäin täysaskeleen hinnalla sivuille käsin haahtesi
hoippumilla ja merenmöyryn vyörytellessä satasyltäisiä syvyyk-
siään ruskavien kutaliitosten alapuolella! Härkäniemi oli tuu-

miva mies, kun hän nyt järjesti korttejansa takapuolellaan
ja mielevästi sovitti itsensä takaisin sohvalle, sekä etukäteen
parilla siemauksella koetti, oliko henki elossa vielä piipussa ja
ritinät uskollisina vireillä pohjasydämissä: järjestyksessä oli
pesän koto, haikujen veto käynnissä ja mies onnellisesti hami-
nassa taas. Ei merille eikä retkille antaisi itseänsä järkimies,
ellei sitä varten, että keikkumisten jälkeen ovat hamina ja
ankkurissa makaaminen aika mokomaa elämänvaihdetta! siu-
nasi Härkäniemi sakenevan savupilven keskeltä itseänsä ja
tilansa mukavuutta ja ihmetteli, että näissäkin ijissä ja maissa
ollen hän vielä juoksee naisväen palveluksissa ja maistaa meren-
kävijän sekä jännityksen hiukut että levonlepot!

Salissa olivat nyt siis Härkäniemi ja Härkäniemen totiset
toimet ja askaroimiset permannolla ja totivesikannun paimen-
nuksissa niin kokonaisesti vaatineet huomion ja silmän ajatukset
puoleensa, että tosi sanoen, Siviä oli tyyten unhotettu kaikella
neljällä seinänvierellä, ellei Janne mahdollisesti meriseinän juu-
rella häntä vielä muistellut, ja aprikoinut nuoren miehen pääs-
sään pieniä ajatuksia tapauksen johdosta, ei kuitenkaan viisaita,
niinkuin hän Härkäniemen ijässä ja kokemuksilla olisi ymmär-
tänyt ajatella, vaan päinvastoin sellaisia, joissa potkii itsensä,
niinkuin silakka verkossa, yhden silmukan sijasta kahteen ja
kolmeenkin ja entistä pahempaan lankasotkuun: liekehtivä
silmäpari on kaunista katseltavaa kauniissa kasvoissa, ellei ajat-
tele sitä;, että niihin palaviin voi polttaa näppinsä, jos joutuu
sormineen liika likelle tutkaimia, niinkuin varmasti joutuu
niinä viikkoina vihkipäivän jälkeen, joita on elämässä monta!
Siviä siis oli muuten ja muitten ajatuksissa tyyten unhotettu
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salissa Härkäniemen hommastelujen kestäessä, ja sai sekin,
joka tahtoi pitää langat selvillä salin tapauksissa, oikein palaa-
malta palata mieleensä ja kirvotella kehitellä muiston kerän
säikeitä takaperin päässänsä, ennenkuin taas pääsi asioiden
rihmoille ja olivat elävinä edessä Alastalon ja Pukkilan äskeiset
kuvastumiset ja harjalehtien punoittamiset, joiden jälkeen jo
oli täytynyt ajatella, turha matkakos tästä tulikin ja lakin
hakuu ilman läkin tuhria sormenpäissä!

Oli siis sattunut salissa hyvän lykyn suomilta semmoinen
tarpeellinen, vaikkei tarkoitettu puhalluksen aika ja välituokio,
jommoisen ihminen kiireen tingassakin joskus järkipäätöksin-

kin huomaa varata itselleen vähäpätöisissäkin toimituksissa ja
vaikkapa vain liikakuuman kahvitilkan särppimillä: lautas-
tassia on varoviltaan häälytettävä hyppyspäissä hetkinen ja
huojuteltava huulten huokumilla, jottei hätikkönä hörpi vari-
tulisia itseensä ennen liemen jäähtymistä ja polta turhantaitse
kielenpäätänsä ja kitalakeansa nahattomiksi! Akstalolk var-

sinkin oli syytä olla kiitollinen näistä Härkäniemen liikkumi-
sista ja ehkäpä harkituistakin verkan kiiruista — Härkäniemi
oli kala ja vartoova säynäänselkä salmen suulla, jonka pursto-
potkauksista ja järjenkuonon kulloisistakin suuntakursseista
ottakoon selvän hurtti, vaan ei kalamies ja nuottarihman las-
kija! — Akstalolk oli siis tällä hetkellä täysi syy olla tyyty-
väinen hylje nahoissansa, sillä nyt hän oli kylmä mies taasen

vatsansa viimeisiä sisukuntia myöten, ja pää järjen terillä eikä
kukon harjan paisumilla! Oli pahustakin ollut itse kaatamai-
sillaan koko kaukalon ja ruokaruuhen yhdellä varpaan pot-
kauksella! Pojan pöksyissäkös minä vielä yhä kävelen, vaikka
verkaa tarvitaan hankkinaan niin paljon, että räätälin sak-
setkin tuntevat leuoissansa, kenen liivit silloin ovat tekeillä,
kun minun liivejäni leikataan pöydällä! torui hän itseänsä
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ja äskeistä pikaistumistansa ja harmitteli, että ihminenkin on

välistä kuin umpileili, jonka vyövanteiden sisäpuolilla veri
loiskahtelee riivattuna ja turhin hulauksin hyödyttömästi, kun
se samoin pötköin ja puskimin voisi järjellisiin kutaruuhiin
ja juoksu-uomiin johdettuna pyörittää väkikivet jytinöille ja
jauhimille vaikka puolen pitäjän yhteisessä viljamyllyssä! Haas-

kaa itseänsä ja parasta puhtiansa suuttumisiin ja nenänniis-
kuttelemisiin juuri sillä täpärällä, kun on käsivarsi lingalk
jakivenkipinä irkimässä peukalopihdistä sille vinkuvalle mat-

kalle, jolla se nakkaa Goljatia otsaan tai oravan oksalta! manasi
hän ja nuhteli suolasi itseänsä ja maltittomuuttansa: vihas-
telemaan kerkiää myöhemminkin ja jälkeenpäin ja vaikka vat-

san täydeltä, kun vain sen ajan pitää päänsä kylmillä, ja sekä
järkensä että kielenpäänsä nopean kärjillä, jolla hauki kidan
vierille johdettuna on vapailta uimisilta ja purston polskimilta
oikealla nykäyksellä ja siiman katkeamatta kiepautettava lei-
viskän lentona partaitten sisäpuolille ja omille teljuille potki-
maan. Oli tuima pätkäys Alastalon harkinnoissa, kun hän
nyt, ennenkuin oli itsekään perillä, mikä tuuman mitta nyt
oli nyöreissä myödettävä, jotta tempaus tepsisi, kun sen vuoro
aikanansa tuli, vältti toistaiseksi ja siksi kunnes järjen sormen-

pää alkoi tuntea hipovansa oikeata liipasinta, kuljettamasta
silmänvihjaustakaan niillä kulmilla salia, joilla tiesi Pukkilan
istuvan: hiipijä metsokuusen juurellakin varoo säikyttämästä
otusta oksalta ennenaikaisilla silmätirkkeillä!

Annankos minä pahuksen mennä poikineen niine päivineen
peräkanaa salista, niin että lahkeet puhtaavat säärissä, vai lepy-
tänkö kukkohanhen ennen kääkäisyä ja räpylämarssia? pohti
puhisi Alastalo ja piti silmänsä visusti koossa parkkipaperin
lehdellä pöydällä, jottei joku tarpeeton vahtaisi vieriltä juuri
sillä nikaman nokalla, jolloin jotain tulee mieleen. Eenokin
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riipinraapiset harakanvarpaat siinä seisovat ennallaan ja läjäl-
lisinä ja kiusasivat silmää silkoselk ja juhlallisella paperilla
koko arkin leveydeltä Langholman arvokkaan ja oman selkeästi
toimellisen nimikirjoituksen alla: olisipa käskenyt edes Pukki-
lan kirjoittamaan kolmannella vuorolla nimensä, niin kirja olisi
tähän asti siisti ja pulskias paperi muitten eteen levitettäväksi,
sillä Pukkila, mitä hänestä muuten arvelikaan ja mikä kiusa
ja kompastuksen kynnys hän olikin asioissa, niin käsiala hänellä
oli juokseva kuin valhe, ja nimensä hän kirjoitti paperille
lenkinvedoin kuin laamanni ja julkisesti kuin kreivi! Alastalo
syhytti nenäpieltänsä peukalollaan ennenkuin mitään sanoi
semmoista, jota sittenkin voisi myöhemmin vielä ehkä katua,
mutta ajatteli hän, että paha sonni ja puskuelukka on sitten-
kin turvallisempi otus ja talutettavampi vasikka kytkyimissä
ja karsinaparsien sisäpuolella kuin laulamassa vapaaherrana lai-
tumilla ja sarviparoonina tanhuan suussa seisomassa, ja kat-
sahti koetteeksi ja sivuvihkaa sentään pienen vilauksen ja
varovan viistokarsaan niille vierille, joilta tiesi sieppaavansa
sohvalta ja Pukkilasta ne esimaut ja kyräilyn tiedot, joita tar-

vitsi. Nopea tämä vilaus oli ja silmät pikaisesti kotona taas

ja korjoissa, mutta Pukkila oli tämän jälkeen nähty mies ja
Akstalolk ajatuksen pivoissa aavistuksen syhy siitä, mihin
kuriin ja kuinka rohkeasti nyt oli helvarin vartta painettava,
jos nykyisillä kääntymillä sattui otollinen pyräys ja purje taas

pääsi pyyhkimään ja keula pusertelemaan: kun tuulen suunta

on haistettu, niin ei perämiehellä kuutossa enää ole muuta

tekemistä kuin odotella levollisesti ja pitää kahta silmää vah-
dissa otsakulmainsa alla!

Pukkila sohvalla oli nimittäin selvä paperi ja aapiskirja
naamaltansa sille, joka osasi sisälukua. Miesparka oli totisesti
kovanterillä tällä hetkellä ja istui korteillansa kuin hiilillä.
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Kunnia on kallis asia ihmiselle, ja kunnia olisi auttamatto-

masti paikalla Alastalon taannoisten sanojen paukahtamisen
jälkeen jakohta kun korva oli käsittänyt, että oli puhe hänestä
ja hänen pojistaan, ja hänen prässeistään poikainsa naimis-
asioissa, kunnia olisi auttamattomasti ja lennon väeltä käske-
nyt hänen sojolta ja kuin luodin pyssynpiipusta lähtemään
ruudin kylillä salista, Evald rohtimentopinkina jälistä, mutta

se tuokion tuiskaus ja otollinen tinka oli nyt jo istuttu, ja nyt
olivat ajatukset ja järjen neuvot jo pinteleinä ja valtoimillaan
päässä! Pahusta, lähteä kyllä olisi voinut, mennä priimannut
niin, että nenänpiikki olisi valkeata kriipaissut ilmankrahi-
noista, mutta mitäs senjälkeen? Oven ulkopuolella olisi seiso-
nut poikinensa porstuassa, ja muut olisivat jääneet sisään
saliin! Pihalle tietysti ja paattiin, sluuppiin olisi kävellyt, saa-
pastanut, ja vetänyt seilit mastoihin, kluutit, kluutin pahat,
mutta mitä olisi puhellut Evaldille, pojalle, pojanklopille pii-
talla, ja mitä mutissut itselleen partoihinsa, parrankarvoihinsa
kotomatkalk? Koira, pikikimpa suussa, läskinpaksen sijasta
äkkihotkolta hampaisiin, hanimasikeniin siepattu, onkos se

sievä eläin täkillä ja soma katseltava, kun penu kiirii ja kiilii,
kiskoo haukottelee kitapieliänsä ja ropsii raaputtaa kynnen-
haruilla leuanposteja, eikä mällinkarvas, musta mällinpaknen
ikene-ihoissa irkene sittenkään puruiltansa, ei heltiä sitkoil-
tansa, ei, vaikka lieraisi maonkuvetta kannentäkkiin tai han-
gottaisi saranat takanurin venyvissä irvipielissä? Mikä penu
minä olisin puremaan pikimälliä paatissa, sluupissa sanon, koko
kotomatkan ja kotonakin vielä huomisenkin päivän ja huomi-
sen päivän jälkeen vielä viikot, ja viikkojen takana uudet
viikot, puremaan pikimälliä lähtemättömänä hampaissani ja
kitalaessa ja tunnonmaossa? Pukkilaa ravistutti koko kropalta
paljas ajatuskin ja julkivihalta kipenöi hän kulmainsa alta tar-
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kalleen sinne kohden, jonne suuttunut silmäpari orsiensa kah-
denpuolen osuu, kun loukattu mies katsoo suoraan ja väistä-
mättä nenäpiikkinsä linjassa eteensä. Sohvan se kohta, jolla
Pukkila istui, oli tuumalleen vastapäätä sitä muurinvierikulmaa,
jossa Krookklk oli tuolinsa, ja niinpä oli nyt Krooklan Mikkels-
son auttamattomasti ja niin syntisenä tai synnittömänä kuin
hän ikinä hahmossansa asui ja tuolillansa istui, nyt ruumiilli-
silta osiltansa tällä haavaa aika armottoman ja vaarallisen
Pukkilan katseltavana. Tuommoinenkin takkiin napitettu
humakseiväs ja housuihin vaatetettu haarariuku, jolla ei ole
naamakaistaankaan räkännyt muuta kuin velkarevärssien tar-

kasteluissa leuankoukkuakin pitemmälle venynyt nenäorren luu,
tuommoinen kynsihämähäkki inträstien korjoilla ja ryyppy-
kärsä pullopotun vieressä jäisi minun jälkeeni istumaan tänne,
jos minä nyt olisin hullu, lähtisin kävelemään ja paiskaisin oven

takanani kiinni, jäisi, pahus paikoillensa tuolin nokkaan istu-
maan kuin hirtetty varas nuoran päähän roikkumaan ja odot-
taisi nököttäisi, variksen knääkkä ja Krooklan kraakka nenä-
kyynäränsä takana ahneena kuin puuäijä tyhjiltänsä kirkon
portilla käden kokolta lantin kolinaa kutamakoonsa, ja tyh-
mänä kuin unilukkari torkuillansa kirkon sisällä penkin kor-
vassa hurskaan nuokuilla amenen päätä papin saarnassa, odottaisi
nököttäisi kärsivällisesti kuin piru syntisen kuolemaa sitä armon
noikkausta ja niskan nyökkäystä, kun Alastalo pöydän vierestä
vinkkaa, ja saa kirvottaa saranansa muurin loukkaassa liikkeelle
ja lähteä kävelemään laattialla ja kuljettamaan luunsa salin
perille jakirjoittamisen prässeille paperit ja parkkikirjat leviöinä
odottamassa. — Olihan Krooklan Mikkel turvallinen ja paksu-
ihoinen mies, joka ei vähistä säistä välittänyt, kun paikallaan
sai istua ja kyyköttää uunin nurkassa, eikä sitäpaitsi ihmisen
tukkaharja siitä käryille kärvenny, vaikka joku julmasti
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katsookin, varsinkaan, jos on väliä kokonaisen salin mitta,
niinkuin tällä haavaa Akstalossa peräsohvalta kaakelinkulman
pieleen, mutta kyllä harvat halkvankorret samaisen Mik-
kelin saitasatoisessa leukapäässä nyt kuitenkin alkoivat ajan-
mittaan tuntea vissiä saivaransyhyä juurityngissään, kun
silmäpari kuin rikinkatku siirtymättä pitää kellokaupalla
tikkujansa niillä haivenilla, jotka, mitä olivatkin, kuitenkin
olivat ihmisen omaa rehellistä parrankasvua! Krookla alkoi-
kin jo hieroa peukalonpäällä poskipielensä alikantteja, sillä
eihän hän muuhun itseänsä syypääksi tuntenut kuin siihen,
että istui tuolilla ja odotti laillista vuoroansa. Syö minut silmi-
nensä, vaikka tietää, että ainakin Eenokin jälkeen minun on
käveltävä kirjoittamaan nimeni kirjoihin, kun Alastalo on ker-
jennyt vinkkaamaan! Tottamar hänellä se järki on ja ymmär-
tää olevansa velkaa minulle, niin ettei siitä asiasta kiukuttele-
misen syytä ole, vaikka Alastalo minun käskeekin hänen edel-
tänsä ja Langholman, ja minun puolestani Eenokinkin jälestä
pöydän viereen! ajatteli Krookla ja alkoi olla karvainen hänkin:
lävistää minua niinkuin minä olisin makkaran palanen ja sian-
kinttu hänen haarukkansa päähän ja kahvelin nokkaan!

Nyt oli heitä siis jo kaksikin salissa tirkistämässä toisiansa
joksikin totisina toistansa vastapäätä, vaikka vihat varmastikin
olivat tällä haavaa melko järjettömiä kummallakin puolella ja
oikeastaan pikemmin inhimillisten niskakarvojen perisyntiä ja
luonnollista pystyharia, kuin sydämen tiedon kiukkutekoa ja
harkittua häristyksen syntiä. Sattuu tarhalla joskus, että kaksi
sonninuorukaista havaitsevat seisovansa sarvekkain toisiansa
vastapäätä, ja tunkiolla, että kaksi kukonpoikaa tikuttavat
nokittain toistensa edessä, eikä silloin tavallisesti auta muu kuin
vimmattu otsarysy ja niskavääntö kahden sorkkamajuurin
välillä tai vielä vimmatumpi siipipyristely ja varvastramppi
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kahden kannuskeikarin ja helttaherran kimpuilla, mutta koska
ihminen joskus on elukkaa viisaampi, niin äkkäsi Pukkila tällä
erällä ja näillä silmätiukkojen tikutuksilla ja riidan punoituk-
silla, että aivan turhaan ja suottansa hän kiukkuansa haaskaa
juuri niille vaiheille huonetta ja salin seinäkehiä, joilla se tuoli
seisoi, jolla Krooklan Mikkel ruumiillisessa näkyväisyydessään,
vaikkei sen viallisempana kuin tavallisestikaan, sattui istumaan
katseltavana. Mitäs keräjänpitoja ja silmäsuolojen vaihtamisia
minulla oikeastaan tällä haavaa on Mikkelin ja koko Krooklan
kropan kanssa, koskei ole inträstitermiinaakaan likellä, ajatteli
Pukkila nuolennopeasti ja raittiisti, ja siirsi järkiinsä palaten
paikalla silmänsä ja kipenöitsemisensä vasemmille ja vierem-
mälle: katselen sivuun suupellejä ja uunin messinkejä, niin saan

tirkistellä ja kiukutella rauhassa ja kytätä, kuinka tiiviisti
hyvänsä ilman että pinteleet ja pelivärkit närkästyvät kilo-
karvoissansa ja alkavat sylkeä äkää takaisin syytöntä ihmistä
päin silmiä niinkuin muut tuommoiset ja Krookknkarsaat.

Pirhanattakin, kun nyt tietäisi, lettaako ankkurin paikalla ja
lähtee sohvalta, jättää muut istumaan ja neniänsä niistämään
ja paiskaa oven takanansa kiinni, niin että seinähirret laulavat
hongassaan vielä puolituntia jälkeenpäin, vai pysyykö viisaana,
taittaa ylpeyden nenäliinana taskuunsa ja nielee harmit ja ruo-
don piikit kurkusta alas kauniisti ja yskimättä, niin ettei kukaan
huomaakaan? Komeata se olisi kieltämättä ja hiljaisuuden
humaus hetkeksi salissa, kun ovi olisi paukahtanut kiinni ja
jokainen ajattelisi, että nyt Pukkila läksi, Petter Pihlman läksi
kotiinsa, eikä palaa! mutta entäs senjälkeen ja perästäkäsin?
miltäs maistuisivat omat ajatukset parrassa, kun paatissa ajat-
telee ja tietää, että muut toiset jäivät ja paperi laitetaan salissa
valmiiksi, vaikka itse läksikin pois, ja mitäs tekee syksyllä, kun
kiroomasta väsyy ja katselee akkunastaan, kuinka Ströömillä
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kulataan edestakaisin niin että kölejä tulee surku ja Akstalolk
on asiata Langholmaan jaLangholmalk Akstaloon ja minä saan
merkitä muistoon ja almanakkaan kolme reisua viikossa, kun
muut huiskivat ja minä makaan! Ja kirkonpakka? syntiseksi
minä tervaan sieluni jakuolemattoman itsenikin talven mitassa,
kun en kertaakaan julkea kasvopuolineni siihen kyläänkään,
missä kirkko seisoo ja missä päättömät ämmätkin ja aidansei-
päätkin tanhuan varsilla prätisevät parkeista ja Alastalon topin-
tikuista niin monta kuin on sunnuntain pyhää vuodessa kolmi-
naisuuden jälkeen ja ennen alventtia, puhumatta miehistä ja
ihmisistä, joilla on kita kainalossa jakielenpää fHiteillä, kun jo
näkevät virstan päässäkin nenänknupin kaltaisen tiellä! Pataan
tipahtaneen varsihärkilön popsii puuron mukana pikemmin lusi-
kastaan ja nielee varsi edellä ja kräkit vastaharassa liukkaam-
min suihinsa ja kurkustansa suoliinsa kuin kestää elävä ihmi-
nen vuoden ajat korvissansa »Akstalo-Akstalo», ja minä nylke-
mättömänä nahoissani sen päivän, jolloin parkki flakaa valmiina
Alastalon rantakhdella ja koko pitäjäs on koolla, luotokalliot
tärisevät lähtökanuunan jyräyksistä ja minä vedän täkkiä kor-
villeni kotona sängyssäni, etten kuulisi! Hetkiä on elämässä,
jolloin oma kielikin maistuu karvaalta ihmisen suussa, ja Puk-

kila ajatteli surkumielellä korsteenihattuansakin, joka tomut-

tamattomana ja pölyissänsä saisi semmoisena päivänä käyttä-
mättömänä ja harjaamattominkyljin kumista tyhjiä konttoori-
kaapin takahyllyllä!

Sydämenkatku on sydämenkatkua, eikä se suinkaan roh-
kaissut lähtemisen miesmäisyyttä, mikäli nyt semmoisiakin aja-
tuksia ensi pyräyksen kiivastuksessa sikisi päässä, mutta sitä-
paitsi hulisi ilmassa muutakin ja sieraimiinkin tuntuvaa, joka
vaikutti, että salin jättäminen juuri näillä rupeamilla olisi kysy-
nyt aika lailla luontoa, jopa sulaa hulluutta, kun vähän pääsi
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taas järkensä sarviin kiinni. Siviän äsken sekä saapuessa saliin
että hänen lähtiessään salista oli nimittäin oven avaamalta kum-
mallakin kerralla lemahtanut huoneeseen tuvan puolilta niin
väkevä ja makuisa hyvänhajun tuoksu, että ilma vieläkin oli
salissa sakea paksusta paistinkärystä ja muista maistuvista höy-
ryistä. Ei tarvinnut olla mikään Mooses ja profeetta ymmär-
tääkseen, että tuvan puolella valmistettiin jotakin ja että se,

joka nyt jätti salin ja lyhytnokkaisena lähti kotiinsa, sulki oven
takanaan melkein kuin herkkujen vierestä ja vativalmiista pito-
pöydästä nousten ja palasenkaan maistamatta viikon valmis-
tuksista ja Eevastiinan parhaista!

Ihminen on sentään aina ihminen ja Alastalon Eevastiinan
pitoräätit pitäjässä tunnettuja, eikä Pukkila suinkaan kuulunut
siihen ihmislajiin ja Israelin lapsiin, jolla järki seisoo takaperit-
täni ja selkää kääntäen päässä silloin kuin hyvät haisevat sierai-
miin etukurilta. Vaikkei siis Pukkilalla olisi ollut muitakaan ja
vakaviakin syitä ja järjenpidätyksiä viisaaseen viivyttelemiseen
ja varovaiseen liikkumiseen lähtemisissä, ennenkuin äkkipäätä ja
päistikkaa jätti paikkansa sohvalla ja läksi ovea käsin kävele-
mään, niin nyt, kun sieraimienkin todistamilta oli selvä ja
väistämätön asia, että tupakamarin puolella ja oventakana seisoi
kutakuinkin katettuna, ja hajujen kiinteydestä ja lemahtelujen
tuoreudesta päätellen pakilleen kuormattu ja murkinakukku-
rainen pöytä, niin nyt hän olisi ollut pähkähullu eikä Pukkilan
Pihlman, jos hän olisi ollut kevytmielinen ja kallistanut kor-
vansa ylpeydelle jakiusaajan kuiskutuksille ennenkuin ateria oli
tarjottu ja syöty. Pukkila jäi siis paikoillensa ja ajatteli, että
odotan pienen ajan vielä ennenkuin lähden: kotiin kerkiää
myöhemminkin, ja aina lähtemään pääsee, kun lähtee vaan!

Langholman oli rypistyttänyt otsaa, niinkuin muistamme ja
niinkuin luonnollistakin oli hänen asemassaan keinutuolilla
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salissa ja Langholmana pitäjässä sekä Efram Eframssonina
itsensä edessä, kohta, kun Akstalolta oli päässyt tuo hänen
taannoinen maltiton, vaikka vihan puuskan selittämä, jaPukki-
lan päiväkautisen nalkutuksen ja karttamisen jälkeen hyvinkin
ymmärrettävä sana, jota kuitenkin kohta häpesi, kun sen oli
kuullut, ja joka erinomaisesti olisi sopinut jäädä talteen ja
hammastarhan sisäpuolelle inhimillisenä, vaikka miesten kesken
ja asiajutuissa lausumattomana ajatuksena. Jo kohta Alastalon
sanan jälkeen ja sammakon päästessä sopimattomasti järki-ihmi-
sen ja täysmiehen parrasta, oli hän ollut avaamaisilkan suunsa

ia täräyttämäisillään terävää: olikos laitaa ja saaliista sekottaa
asioihin ja kivaneuvotteluihin vaikka silmittömänäkin ja veren
kiivaudessa oman tyttären ja syyttömän Siviän nimi? Tyttö
oli silloin kuitenkin itse ilmestynyt omassa kuvassaan ovesta ja
salin puolelle, niin että oli täytynyt pidätellä itseänsä sen ajan
kuin herkiänpaknen hääri huoneessa ja silmien edessä, eikä sopi-
nut sanoa sanaakaan muuta kuin pitää suunsa kiinni ja niellä
häpeätä itsensäkin puolesta, kun sentään piti itseänsä vakavana
miehenä ja nyt kuitenkin oli omine korvineen istunut joukossa
ja kuuntelemassa, kun samasta ihmistaimesta oli puhuttu ajat-
telemattomia ja semmoista, jota oma läsnäolo ei saisi sopivai-
suuden vuoksikaan suvaiten kärsiä. Rypistellyt siis oli Lang-
holma otsaansa, ja kulmille kasvanut pilvenjyrkkää, niinkuin
hellepäivän kallistumillakin joskus raskasta seinää ja uhkaavaa
tornisakaraa taivaan otsille ja jylheneville itäpielille puol'kkea
myöten ja kannen korkeuden kiireille saakka. Mutta aina ei
sittekään lyö nyrkkiä taivaan peltiin ukkosen vihastunut jyly
eikä ratkea mustankaan pilven jylhä povi jylinänsä vyöryin
kyyristeleväin mannerten ylitse, koska vielä seisoo Jaakko por-
teillansa syksyn ratsuja pidättelemässä, mailla on suvisää,
merien henki heinäkuisen leuto ja vesien vöillä lepyttävä hiilto
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karskinkin karahuttajan asettimiksi. Ei ratkennut lonka Lang-
holmankaan kulmilta kuin lauhoin loittonevin jylinöin selke-
neviin ilmapieliin haihtumaan, sillä ankarakin kasvopieli on

ihmisluista veistetty ja ihmis-iholk vaatetettu, ja olisiko laki-
taulun kivipintakaan ja Mooseksenkaan Sinai-naama kestänyt
naurunväräyksen nykimättä suuvierissä ja silmäkudan läpytte-
lemättä hymynlepposia nurkissansa sitä näkyä, kun leveä Härkä-
niemi hartailtansa kyykistelee laattialla sen kuin selän kyynär-
kuormat kumartuvat ja noukkii koparainsa kankealla toimella
kannunpiskuista ja varikuumaa posliinipentua permannolta sen
kuin näppeinensä uskaltaa likelle ja mieskurssilla rohkaisee
itsensä ryhtymisiin. Totisesti silisi vaonuurto Langholmankin
otsajyrkänteillä melkein tasaiseksi ja silmätuimiin suli vasten-

tahtoakin kilottelevaa huvittumisen vilkettä, kun nyt karhukin
kippasi ketterän töppösillä laattialla, posliinikannulla pussikoissa
oli tulistakin kuumempi kiire, ja Härkäniemellä kiiliskärpänen
kourissansa, ennenkuin peto siivona sihisi pöydän pinnoilla, mies
oli kunnialla selvittänyt kämmenpivonsa hehkukimalaisen
kupeilta ja ihminen taas oli vapaa vanhapoika permannolla ja
naimaton omien käsiensä haltija salissa. Olisivat sinullakin aika-
moiset aviomiehen ja sopusukan tassuttajan lahjat, vaikka
käyttämättömiksi jäävät tässä elämässä! ajatteli Langholma
siinä avaran aivotupansa joutilaassa nurkassa, joissa naurun-
pilkistyksilläkin oli kotosijaa, ja huomasi itsekin, että mielen
tuimistelut Härkäniemen hommien ja miehuullisuuksien jälkeen
olivat hieman myöhästyneitä räättejä ja tarjottavia nyt enää
salissa. Langholma oli siis nyt jo taas leppoisampi mies istuimil-
laan ja kuhkeampikatsantoinen silmänluonniltaan kuin ensim-
mäisen niskannoston jälkeen olisi ehkä odottanutkaan, keinu-
tuolikin oli jo taas lykätty kiikkumaan ja liikkeelle. Olivat
hänenkin aistimiinsa myös alkaneet tuntua ne hyvän leyhkät,
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jotka oven avausten lähdettäminä olivat etukamarin puolelta
levinneet saliin: on vaikeata säilyttää itsensä ankarana, kun
tietää, että talon emäntä on täydessä pouhassa ja sydämen-
hyvyydessä vierastensa vuoksi tuvassa ja että helmojen kerkeä-
miltä juoksutetaan seinän takana koripinollisia pitovaraksi pöy-
tään paistiherkkujen poristessa hoppukaupalk uuneissa ja vati-
kukkuroiden odotellessa kantovuoroansa uuniarkuilla ja pata-
kansilla! Pahemman jyrähtämisen sijasta lähtikin Langholmasta
nyt siis vain lievä nuhtelu ja sopivaisuuden vuoksi lausuttu
varotuksen sana, jota sitäkään ei erikoisemmalla äänen terällä
piukennettu. »Sätisette keskenänne kuin rippikoulunkäymät-
tömät lapset ja unohdatte asiat! Eikös parkkikirjan kirjoitus
vielä ole kesken, niin että muut jahnaamiset voidaan jättää?»
kysähti hän ja katsahti merkitsevästi Akstaloon sekä pysäytti
keinutuolinsa taaskin, jottei se narisisi sanojen aikana. Pukkilaa
ei otettu silmännenäänkään, minkä seikan Pukkila kyllä huo-
masi ja närkästyi sydämensä muun vastoinkäymisen ja närä-
mielen lisäksi vielä siitä, ettei häntä edes nuhtelemisen arvoi-
seksi katsottu silloin kuin toista ja Alastalon Hermannia.



Seitsemästoista luku.

Pukkila tulee sittenkin nyt käsketyksi lähinnä Karjamaan
jälkeen ja ennen Härkänientä ja Krooklaa kirjoittamaan

nimensä parkkikirjaan.

Alastalo oli siis saanut aikaa ajatella itsensä kanssa ja palata
mieleensä. Hänellekin olivat Härkäniemen liikehtimiset laat-
tialla ja puhinat ja huolentoimet totivesikannun käsittelemisissä
olleet otollisena katselemisen väliruokana Silläaikaa, kun veri
muuten asetteli omia äskeisiä äkkipikaisuuksiansa ja kohinoi-
tansa ja järjenpivo kokosi hieman löysille riehtautuneita maltin
ohjasperiä kireämmille ja kämmenkurin piukoille. Tottamar
tässä ei neljästetä ja karkua juosta silloin kun veräjänpaikat
ja portinlävet ovat ahtaat! manasi hän itseänsä ja oli kova mies
omissa kuokttimissaan. Tramppaa vahdissa varvasta aloillasi
ja sotke seisoviltasi savea niinkuin ämmä kyynärpuhdilla pur-
tilon taikinaa, kunhan vain paikoillasi pysyt etkä kurota
kaviota sitä tuumanvaaksaa pitemmälle, jolle minä en kaapan-
kynttä päästä! taltutteli hän harjanheittäjää verissänsä, sahasi
kirisperillä sisua vauhkoruunan kyömyniskoista ja taitti vaivutti
sierainpärskyt kuonopainussa rinnusvaljaille liehtomaan. Suutun
kuin turkanen turhan Pukkilan tyhjien praakkien vuoksi ja len-
nän kiukkuuni kuin päätön kana päistikkaa tallinvajan lauta-
seinään! harmitteli hän vielä, kun huomasi rauhoittuvansa ja
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ajatteli katseli kylmiltänsä sitä pitävää varvassijaa, joka nyt olisi
tarjolla ojan toisella partaalla, koska kerran loikan puhti oli otettu

eikä nenillensä sopinut ojan kuraan lentää. En minä Pukkilan
kanssa nyt riitelemään rupea ja yhden väkä-oinaksen vuoksi
koko koiraskatrasta aidan taakse takerra: veräjä auki ja puola-
puut maahan, vaikka marsisikin salvettu harasarvi etummai-
sena uukimille ja tosipässit vasta jälestä emokuman parveen ja
tiinikarsinaan! päätteli hän ja sitoi solmi köysiliekkaa kytkyi-
meksi vihan puuskuttelevalle sonnille sydämessään. Nielen
itseni ja käsken perhanan ensimmäisenä pöytään ja parkki-
paperien viereen, niin sillä hänestä pääsee ja karvainen katin
sylkevä on silitetty kehrääväksi kissanseläksi! päätteli hän ja
asetteli lakoon jo omiakin häristyskarvojaan, vilkaisipa jo sivul-
leenkin ja Pukkilaan itseensä ikäänkuin sovinnon tekijäisiksi
ja pieneksi rauhanhieromisen tarkoitukseksi, vaikka vielä pienillä
kyräämisen merkeillä silmäsakssa: olihan mokoma kuitenkin
narrannut hänen ja viekotellut vietävillä ärsytyksillään selvä-
päisen täysmiehen ilmeisellä keskipäivällä ja ihmisten joukossa
päästämään suustaan semmoista, jota sai hävetä jälkeenpäin,
kun tuli järkiinsä, ja silmittömissään sanomaan Siviänkin ja
oman tyttärensä nimen niin, että akkunaruudut salissa olivat
helisseet lyijyissään!

Tietysti Mikkel nurkassa ja kakluunin kulmassa ottaisi
itseensä ja istuisi nurpunenin tuolillansa, kun Pukkila kävelisi
ennen häntä ja Langholman orpanaa ja Krooklan isäntää kir-
joittamaan nimensä kirjoihin, ja luonnollisesti olisi nyt oikeutta
myöten lähinnä Härkäniemenkin kirjoittamisvuoro, niinkuin
olisi ollut jo varhemminkin ja ennen Eenokkiakin naapurina ja
hyvänä apumiehenä asioissa sekä muutenkin hänen prikialuk-
sensa ja Toivon lästivedon ja suuruuden perustuksella niinkuin
miehen vaa'ankin puolesta muussakin olossa ja järjenpidossa,
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mutta Härkäniemelle voi vilkutella pienen silmämerkin, ja hän
käsittää asian ja ymmärtää manööverin, ja Krooklasta taas ei
ole väliä, vaikka hän hiukka suuttuisikin ja nenän selkäorsi
hieman venyisikin säällisen kolmentuuman nälkämittansa sivutse
ja ylähuulen ylle, sillä ahneus ei kumminkaan salli hänen lähteä
salista ennenkuin hänen nimensä on paperilla ja hän on vissi
siitä, että parkin jakolikviidissähänkin aikanansa kantaa osansa,

eikä saituus taas suvaitse sitä, olkoon hän raittiinhapan vatsal-
tansa kuin suoksikkka tynnyrissä tai riemuntallukoissa tukan-
alustoiltaan kuin Noak rypälepuskan juurella ja leilinsä vieressä
vedenpaisumuksen jälkeen, saituus ei suvaitse, että hän kum-
massakaan tapauksessa merkitsisi kirjoihin killingin määrältä
suurempaa osaa, kuin sen murtoluvun murusen, jonka arvon
hän seteleissä kotonansa ennen lähtöänsä tupakamarin klahvin
edessä seisoen ja peukalosormen pivopuolta suuhunsa kastaen on

laskenut ja erottanut siitä muusta paksummasta pakasta, joka
puntattuna ja nyörättynä visusti talletetaan takaisin klahvin
takakomeron perimpään kulmaan! Asia oli siis Alastalon koh-
dalta selvä niinkuin kuulan liuku rihloilla liipasimen tehtyä
tehtävänsä, senjälkeen kun Langholma äsken oli lausunut
ymmärretyn vaikka miedonkin ja Härkäniemen ansiosta alku-
peräisestä aikalailla kuhkennetun nuhteensa ja senjälkeen kun
hän itsekin nyt oli samaisen Härkäniemen hommien kestäessä
kerjennyt asettamaan ajatuksensa sihdit takaisin oikealle jyvälle
ja kokoamaan taaskin varmemmin kouriinsa oman luontonsa ja
verenvarsansa hieman höllähtäneet ohjasperät.

Sillä höylillä niskanhyllillä, joka hänellä oli perintönä
Matias-isältänsä ja koko Äärtalon lihavan liukkaalta suvulta,
ja joka monessa täpärässä paikassa oli pelastanut hänelle sekä
killinginkapeata muinemmin säynäsleiviskää Tukholman ran-
nassa punnitessa että punnanpyöreätä myöhemmin meklarien
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totipöytien vieressä rahdeista jahnatessa, sillä samalla niska-
kankean höyliillä huomaavaisuudella ja lyhyttyngän ihmettele-
vällä taipumisen taidolla ja arvolla nyökkäsi hän nytkin nis-
kaansa sen tuuman verran, jonka saranat sallivat, ja joka taval-
lisesti oli melko vaarallinen ja joskus maksavakin tuumanmit-
tainen kunnioitukesn teko sille, jolle kumarruksen kaltainen
kulloinkin osoitettiin ja suotiin, nyökkäsi selvästi ja luontonsa
malttaen suoraan Pukkilalle itselleen, omisti yhdellä ainoalla
kääntymällä kahdentoista leiviskän olemuksensa koko kehän ja
vakuuttavuuden ainoalle Pukkilalle yksin, ja oli sula ja kyp-
sille kutsuva kuin ruskoisin paistinmöhjäle kelleillään ja hikoi-
levana pitovadilla ylimmän pöytävieraan tarjolla. »Sinä kai-
keti nyt olet vuorossa ja ensimmäinen tropissa pöydän viereen ja
nimiriitinkeihin, niinkuin lukkari jouluvirteen ja kirpun luikku
prissen pälsyistä prinsessan sänkyyn!» lasketteli hän sojotteli
kehoitusta niin ehona ystävyyden pinnoilta, että lasisilmät
nokalla ei olisi lukenut karsauden karvaa koko rehellisen miehen
näkyvillä ja vilpittömillä puolilla. »Ja aikaahan sinulla on ollut
istua ja ajatella viisikö vai kuusi sinä kirjoitat nimiisi parkin
neljästä neljänneksestä!» hyrähteli hän piknhöystettä lisäksi,
jotta naurun palvot peittäisivät poskilla, mitä mahdollisesti
vielä oli piikinkärkeä kätköissä parransängen juurissa. »Muita
käsketään, mutta Pukkilaa pyydetään!» puhella puhisi hän nyt
jo Siikasiltaan ja voiteillaan, kun ratas oli pyörähtänyt ensim-
mäisen työlään kierroksensa ilman kitinöitä napa-akseleissa, ja
laattia lakeana edessä senjälkeen kun esikynnys oli selvitetty
ja kompastuksen puu onnella ja kunnialla astuttu ylitse, niin
korkealta kuin aluksi oli tuntunutkin varpaitten edessä kyhmä-
niskan selkä saapastettavaksi.

»Sinä lähdet kirjoittamaan nyt, niin muutkin uskaltavat
jälestä eivätkä kursaile sillä aikaa kun paremmat istuvat ja
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räätit jäähtyvät pöydällä!» puheli hän nyt jo täytenä Alas-
talona ja kävellä keikutteli kaikkine leivisköineen pöydän vie-
riltä sohvaa kohden ja Pukkilaa päin taputelkkseen kehoitusta
ja rohkaisun tuttavallisuutta olkapäihinkin ja selkähartioihin,
koska sieltä oli parempi vara ryhän taitse osoittaa Härkäniemel-
lekin se pieni silmän ummistus ja vasemman luomen hieno
läpytys ja iskemisen peli, jonka hän piti tarpeellisena ja myös-
kin riittävänä sinne käsin, jotta ymmärrettiin tyysti, ja piippu
sai levossa jäädä suupieleen siksi ajaksi, kun rullat näillä nykyi-
sillä kehräpuilla pyörivät nyöreillään. Pukkilan hartialuilla siis
läiskytteli kehoittavana miehen rehti tasakämmen: »Papeista
minä en puhu enkä lukkareista lukupidoissa, mutta miltäs mais-
tuisivat räätit pöydässä, ellei ole kokkia talossa, ja mikäs parkki
se olisi pitäjässä ja pukkikarsina pihatossa, jonka kajuuttasalissa
ei tepastelisi retarina jaylimpänä kilistäjänä Pukkilan Pihlman
sortuutissa ja silkkipytyssä ja jonka puolapuita ja riukuparsia
ei rehutiimalla polkisi ja sälistelisi ruokahaluinen määkämajuri
partaparoonina varpaskapsaa sarviharoin ja etupystyssä?
»Kävele sinä, niin paperi tulee kirjoitetuksi ja neljäs kulma-
kivi nurkan alle, neljäs sanon, sillä neljä on tasaparinen luku
ja neljä käpälää kehäkin tarvitsee allensa, ennenkuin salvos
seisoo jaloillansa!» Alastalo yskäsi, sillä sananpaknen oli todella
paksu kurkussa, mutta irti sen tarvitsi lähteä, vaikka juljetti,
ja vaikkei tehnyt mieli katsella Langholmaa käsin, joka tietysti
myöskin kuuli, koska istui lähellä ja korvat sinne päin. »Kun
sinä olet neljäs Eenokin ja meidän muiden mukana, niin paalu-
puut ovat pystyssä ja papukaveja reisillänsä saralla!» lateli hän
edelleen ja samosi suota, koska kerran oli astunut saappainensa
vetelään, mutta melkeinpä oli tyly se työntö, jolla Pukkilaa nyt
kehoittelun norkkeilla työnnettiin ystävyyden nimissä ja selkään
taputellen liikkeelle jaloillensa. Ihmisellä on luontonsa ja vaikka
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välistä jaksaakin viisauden pakosta tehdä sille väkivaltaa ja
kurittaa sen niskoja, niin tappelee se kuitenkin sisuksissa ja
mielen juurissa jumalattomasti vastaan, ja totisesti oli Alas-
talollakin tällä erällä täysi työ itsensä kanssa pysyäkseen vöissä
ja vanteissa sen ajan, kun oli tässä puheltava turhia ja jaaritel-
tava kulmakivistä ja peruspaaluista Pukkilaa kehoitellessa ja
hartialuihin taputellessa ja Pukkilan kirjoittelemisesta puheen-
ollessa. Lykky vahingossa edes se nyt, että oli joEenokin nimi
paperilla, niin sai hänet mainita, eikä tarvinnut näissä vuohi-
karitsan keritsemisissä ja pukinpeleissä nimitellä muita parem-
pia ja närkästyväisempiä! Akstalolk oli silmä nyt jokuitenkin
sittenkin varastanut Langholmaan, jonka leuka näytti vaaral-
lisen vaiteliaalta ja joka oli lykännyt keinutuolinsa kiivaam-
mille liikkumille: se mies ei aina hyväksy sitäkään, joka kui-
tenkin on tehtävä ja välttämätön silloin kun sorkkii savessa ja
on käärinyt hihansuunsa ylöskäsin!

Nyt oli Pukkilan vuoro menuetissa ja teeriharpassa. Oikeas-
taan hän kyllä haisti, että jää ei ollut niin vahva kuin miltä
kuori oli näyttävinään, ja että Alastalon ystävällisyydessä oli
takaportteja, joita oli viisainta olla raoittamatta ja tarpeetto-
masti ajatuksiltansa karsinoihin kurkistelematta, mutta toisaalta:
mihinkäs astuu ihminen vetelältä mättään hyllyvältä suossa,

ellei sille jään kaiteelle, joka kuitenkin on kovana tarjolla vie-
ressä, ja joka kukaties sittenkin kannattaa miehen, kun varo-

hiljaa hiivaa askeleensa ja kevittää itseänsä tarpeeksi anturoil-
lansa? Ei surmiksensa hän saanut salia nykytäpärissä jättää,
vaikka tapaturmaisesti äsken oli semmoisia ajatellutkin: sitä ja
semmoista äkkipäätä ja mielen jyrkkää olisi jälestä käsin ja
järkiinsä tullen katunut koko elämänsä ajan ja raadellut sydä-
mensä verilihalle joka kerta, kun heidän parkkiansa olisi täyty-
nyt katsella ja silminensä nähdä! Pukkila oli perillä kuin isä-
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meidästä siitä, että tyhmän teon hän totisesti olisi tehnyt, jos
hän nyt olisi Evaldin kanssa tampuurin oven toisella puolella
porstuassa kotomatkalk ja ovi paiskattu heidän takanansa
ylpeästi kiinni, niin että he kahden olisivat ulkopuolella ja muut

kaikki salissa! Ei silloin kaunankuoria puurosta seulota, kun on

suolissa tulimmainen nälkä, vati täytenä edessä ja lusikka val-
miina kädessä, eikä Pukkilakaan pitkiä empinyt, kun nyt oli
Alastalo leiponut kehoituksensa hartioihin, jokainen salissa sekä
katsellut että kuullut, kuka nyt oli kutsuttu vuorolle pöydän
viereen, ja kaikkien tiedossa, että Petter Pihlmannin nimi tulisi
parkkikirjaan, vaikka Eenokin jälkeenkin, niin kuitenkin ennen

rikasta Krookka ja ainaista Härkänientä, itsensä Langholman
ja Alastalon nimen alle ja muitten yläpuolelle! Hullu se, joka ei
siihen touviin sieppaa ja kaksin kourin, jota paraastaan torko-
tetaan pelastukseksi kynsiin, kun pahimmaksi luuli ja meri jo
imi ja upit hulisivat sieraimissa! Kuin vieteri seisoikin Pukkila
jo pystyssä sohvan edessä ja Alastalon viimeinen rohkaisu ja
kehoituksen taputus selkähartioihin tavoitti miehen ja nutun-

veran sijasta enää vain ilman tyhjiä, kun Pukkila itse jo oli
koipipatikassa ja liehuvin sortuutin liepein kaukana keskilat-
tioilla matkoilla pöytää ja parkkipapereita kohden.

»Kirjoittamaankin menen kävelen, koska käsketty on ja aika
kuluu hupaisemmin, kun liikkuu!» puheli pakisteli hän ja oli
alkupuolella matkaa vielä suhteellisesti ja melkolailla, jopa asian-
haarat vaarinottaen aivan luonnottomasti malttinsa säilyttänyt
ja veren ja pään kylmillä pysyvä mies, jota isoset asiat liikut-
tivat saman mitättömän verran kuin vähäisetkin, ja joka leivis-
kän lekan varressa ja ennen moukarinuijan nostoheikusta oli
sama tyven poika ja hätiköimätön Josua hartioiltaan kuin
levossa lusikanvartta pidellessäänkin ja sokerinsulia kahvi-
liemessä kupin pohjille tyvenillään hämmennellessään. Mutta
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vesikin vierii ruuhikuirun suilla aluksi kuin leikillään ja verk-
kaisiltaan ja ikäänkuin pisaran kysellessä toiseltaan, liikutaankos
tässä lainkaan vai aloilkankos vielä seisotaan, kun samassa jo
on veto niskoissa jamennään temmelletään sen hemmetin kyytiä
ruuhikudoissa, minkä vain suistumisen roisketta kerkiää sylke-
mään kohdaltaan jokainen karkaava pisareenkarpalo ja koko
kiehuva nielukurkku! Samaten juuri kävi Pukkilankin, ja mitä
likemmä pöytää päästiin, sitä vinhempi oli puhti sortuutin
helmoissa, mitan huitaletta venyi kurkunkuroon ja koko varren
entävään etukumaraan, säärinappulat työskentelivät uskomat-
tomalla nopeudella ja piippujen pituudella kiiruhtavan miehen
alla ja solmuvauhti kiihtyi joka askeleen siirtämältä: turhaa oli
enää yritelläkään mitään juhlallisuutta ja pidättelyn teesken-
telyä menossa ja ruumiin kuljetuksessa enempää kuin mielen
riennossakaan, kun vain pöydän viereen kerkesi ja sai pännän
varren käteensä.

»Petter Filemon Pihlman-Pukkik» seisoikin paperilla mel-
kein kuin ihmeeltä jo ennenkuin tiesi oikein istuneensakaan ja
ymmärsi, mistä oli kynänvarren siepannut käteensä. Oikeastaan
hän nyt vasta huomasi, kun katseli nimeänsä paperilla, että
hän oli ollut hengessä ja hätiköinyt, hätiköinyt päistikkaa.
Ensinnäkään ei nimi ollut kirjoitettu sillä sujakkuudella ja sillä
vedon ja juoksutuksen pulskealla harjanheitolk ja kaarikomeu-
della, jota tikpää, oman arvon tieto ja paperin juhlallisuus aut-

tamattomasti olisivat vaatineet. »Petter» vielä, se meni, ja
miksei »Pihlmankin» ja »Pukkila», se oli julkinen ja kelpasi
katseltavaksi, niihin oli tottunut kaikkiin kolmeen, niitä oli
harjoitellut, mihinkäs tyhjään paperinpalaseen ei niitä olisi
kotona riimannut muutaman kymmenen talven aikana, ne

lähtivät ranteimista kuin kieka kukon kurkusta ja vesi toron

suusta, ja ne kirjoitti päästi ulkoa kirjasta ja keviästi samaan
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loiroon kuin pisun nurkan takana, mutta »Filemon», sen
pahuksen kohdalla katinselkä katkesi, sitä kastekirjan liikaa ei
koskaan kirjoittanut muihin kuin lakitupapapereihin ja kiris-
revärsseihin, sen juoksu ei istunut kiiruussa paikassa rannenive-
lissä ja sen vietävän kohdalta olikin nyt koko nimirati pilalla
ja lotkolk kuin entisen oriin selkä kolmaskymmenestalvisena
valakkana! Vilhitti itseäkin nyt jälestäkäsin katsella omaa
hätähousun hoppuansa, ja mikäs paha vahingon nauru tulee
kutimaan Alastalon parran juurissa, kun pääsee näkemään,
kuinka minun varsani on varastanut paperilla! Pahankurjen
onni minun kaskikin jo syntyessä hätiköimään ja pistämään
itseni juuri Filemonin päiväksi maailmaan, niin että nyt saan

laahata sitäkin viilipiimää nimilläni koko elämäni ijän! noitui
Pukkila sydämessään ja sadatteli osaansa kuin Job, varsinkin
kun tulivat vielä karvastelevina mieleen ne 'Filipetterit', 'Petter-
filut' ja 'Fioolit', jotka poikasena olivat lakkaamatta soineet
korvissa ja joita joskus vieläkin sai kuulemiltaan ja riita-
paikoissa niellä!

Tämä harmi ja nimenkirjoituksen vikameno samasen 'File-
monin' ja elämän kiusan vuoksi oli nyt yhtenä kynnyksenä ja
kompastuksen puuna Pukkilan mielenaskeleen edessä, kun eteen-

päin piti jatkaa, mutta toinen ja pahempi ja melkein kuin sei-
nänä vastassa oli se, että nyt, kun nimi oli kirjoitettu paperille
ja olisi pitänyt samaan riimiin kirjoittaa osansa, niin hän huo-
masi, että jumaliste, oliko hän surmiksensakaan perillä itsensä
kanssa siitä, kuinka suuren ja minkä määrän hän vuovaa mer-

kitä nimiinsä heidän pahuksen parkistaan! Tietysti hän sitä
asiata oli varhemmin ajatellut ja vahvastikin, mutta hirven-
sarvessa on monta sakaraa, ja pirukos sen ratkaisi, mihin oli
terveellisintä tarrata! Iso osa ja kahdeksannes niinkuin muilla-
kin suuremmilla olisi tietenkin komeata jo kirjoittamisenkin
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puolesta ja aika asia myöskin jaossa ja voittolikviidissä ja sitä-
paitsi siitä mainio, että tietäisi kivaretarinakin ja parkkimant-
taaliltansakin niinkuin seurakunnassakin jakirkonpenkissä istu-
vansa kuorissa ja Langholman ja Alastalon rinnalla! Mutta
siinä oli se hiivatin kulma kierrettävänä ja poikkihirsi tiellä,
että parkinosa oli maksettava, ja mitä isosemman kirjoitti, sitä
pirummasti kysyttiin kukkaroa ja setelipakan paksuutta povi-
taskun vuorissa! Mikäs hätä Langholman kirjoitella vaikka
mitä, kun oli Efram ja Eframinpoika, ja kolmen vuoden viljat
talon tavoilta kajoomattomina laarissa, ja mikäs taito Alas-
talonkaan kirjoitella laivanosia, kun ajatteli vain itseänsä ja mitä
itse jaksoi ja oli laskenut setelinsä, mutta mene kirjoittamaan
isosta osaa silloin kun tiedät, että saat talvenmitan ja Mustasi
reessä kettuna jahdata ja sudensuolin juosta nälkäkyytiä pitäjät
ja pitäjäin takakorvet jokaista loukasta ja Krookka myöten,
ennenkuin on seteli kiskottu laihana jäniksenkoipena näistä
näpinpihdeistä ja tämä revärssi talletettu oman turkkisi takku-
nyhtäimiltä tuonkin klahvin saranakitimien taakse, ja sinulla
se penikanruoka penninkinä kynsissäsi, jonka viskaat kitaan,
kun ovat koirat kintuissasi ja maksutermiinat kiljumassa kinte-
rillä! Pukkila oli ajatuksissansa ja ilman puhtia kirjoittanut
nimensä jälkeen paperille yksi kuudettatoista osaa (Vie): sen

hän kuitenkin uskoi pirultakin voivansa vuovata, jollei muulla
keinolla, niin Krooklan kitupiikin jakyynäränenän avulla, joka
kumminkaan ei tule raskitsemaan kaikkia rahojansa omaan
laiva-osaansa.

Heikonkisesti se kirjoittaminen oli käynyt ja ilman henkeä,
mutta kun paperi oli hänen kohdaltansa valmis jakirjoittaminen
tapahtunut, niin tunsi Pukkila kuitenkin huojennusta: kuudes-
toista-osa oli sittenkin kaksikertaa enemmän kuin Eenok oli
kirjoittanut ja Karjamaa, ja hän itse parkinretari nyt ja parran-
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vuoro hänellä puhumiseen salissa, koska hän vain tahtoi! Vir-
kistynyt mies, ihme kyliä, oikein veriltänsä raitistunut mies
nousikin nyt istuimilta, kun Pukkila nousi pöydän vierestä.

»Tuumitaan-tuumitaan!» puheli hän nyt laattialla kävelles-
sään ja sohvaa käsin takaisin paikalleen palatessaan. » Tuumi-
taan-tuumitaan!» puheli hän ja kertasi sanojaan ja hieroskeli
kämmeniänsä, vuoroin vasenta oikean upiin ja vuoroin oikeata
vasemman upiin, jotta sai aikaa koota ajatuksensa ja sanoa

jotakin. Istuvat ympärillä joutilaissansa ja omine aikoineen ja
ajattelevat mielissään ja tyhjissä pääknupeissaan mitä hyvänsä
ja tarpeettomia, jollei sano jotain itse ja torkota sormella ja
ohjaa sopivasti silmäsihtiä, niin että katsovat sen ajan puskan
eteen, kun itse on lykännyt itsensä piiloon ja turviin pensaan
taakse! harkitsi hän, ja hykerteli käsirystysiänsä nopeamminkin,
koska ei järki paikalla potkaissut sopivaa sanaa kielen nirkolle.
Kerkiävät oman järjenjäniksensä hännänhajuille, ja karaavat
turpa maassa ja kieli laahaten vaikka mitkä jahdit, jollen minä
nyt tätä hätää ole pikainen loikassa ja sekota jälkiä etupari
ristihypyssä ja takapari rastipoukassa! manasi hän ja hoputti
itseänsä, koska nyt oli mielenkanan munittava, vaikka ymmär-
ryksen höyhenet varisisivat mukana pyrstöiltä! »Kirjoitin
osani, kirjoitin!» pakisi hän siis ajan voittamiseksi, ja lisäsi
samassa, niinkuin siiman läiskäpään makeaksi siemaukseksi sen-
jälkeen kun ruoskavarren nahkaletka on huiskaistu suorille
ja kirvotettu kipeillensä: kirjoitin osani, kirjoitin, kun nyt
vain saadaan kapteeni parkkiin!» Siinä nyt oli sana jakarvainen
penikka salissa ja neljällä käpälällä, ja Pukkila huomasi itsekin
leimauksessa, että nyt oli tullut sanotuksi liika paljon samalla
kertaa ja suunkarsina päästänyt veräjästänsä hyppivän kili-
karitsan sijasta puskivan pukkivuohen, sarvet pääotsassa ja
sorkat kaviovarpaina !
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»Kapteenista puhelen, vaikken tarkoita, sinä tietysti itse
kapteeniksi, kukas muu, vanhempana päästää suu sanan, vaikka
kieli muuta meinaa, sinä itse tietysti kapteeniksi, kukas tässä
on muuta sanonutkaan, Eenokkikaan!» — Eenokki sai, koska
istui vieressä ja imi päristeli sammunutta piippuansa tällä
hetkellä niin jumalattomasti, että korvia repeli ohitse astuessa,

silmäyksen vaikka murhaamaan miehen ja ikäänkuin olisi hän
vikapää mihin hyvänsä ja siihenkin, että toinenkin hänen lähei-
syydessään ja naapuriudessaan päästää suustansa vikapuheka
ja mahdottomia! — »Sinä tietenkin ja niinkuin kirppu laka-
naan ja orava puuhun luonnollisesti kapteeniksi, minkäs otuk-
sen niskoilta ketun nahka nyljetään, ellei sen härräpiskin, jolla
on karvanpaksu jo värjäämättömänäkin ruskea ja hännän luuta
lorvin pitkänä valmiina takapuolilla keikkumassa, ja mikäs
mies passaavammin paseeraa parkin komentosilloilla kuin se,
jolla jo on liiveissä lihoktamattomanakin kapteenin vatsa-

sämpylää säälliseltä runtamkalta ja neljätoista leiviskää koto-
valmiiltansa oman kropan mukana lastin alkua laivaan vietä-
väksi!» Pukkila silitti ja korjasi, minkä kerkesi ja minkä rinta-
pillit henkeä päästivät, lakasi luuti kaikki jäljet umpeen taka-
naan, minkä vain järjenhäntää hänellä oli kinttupuolilla heilu-
maan ja livaamaan. »Sinä kapteeniksi! sitä sanomaan ei tarvitse
suusaranoitansa avata, ja haaskoajatuskin, jos otsansaivarissa
kellä muuta mielenitua syhyy!» Pukkila oli hetkessä niin omien
sanojensa vakuuttama, että suosion ja sydänsuopuuden kuola
herui kosteutta suupielille ja niitä oli pyyhittävä taskuliinalla
kuiviksi.

»Meidän Evaldin saat kyllä minun puolestani perämieheksi
parkkiisi, niin et tarvitse sitä asiaa ajatella!» lisäsi hän samassa

viisaasti, koska ajatus tuli mieleen sopivassa kohdassa ja silloin
kuin muutenkin piti olla myötäkarvassa kaikkien kanssa, ja
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koska asian voi sanoa melkein huomaamatta liinaa takaisin tas-

kun suuhun tunkiessa: »Lähetän pojan, Evaldin tarkoitan, tal-
veksi merikouluun Turkuun, niin on valmis ja sinulle avuksi
logaritmeja reknatessa Atlantilla, minä kyllä tulen Uskossa ja
Itämerellä toimeen Fritioffinkin kanssa, vaikka hän onkin nuo-
rempi ja saanut tähän asti vähemmän oppia kuin Evald!» Tämä
kaikki oli lykätty vain matalammasti ja ikäänkuin kahdenkeski-
sesti ja miestenvälisenä luottamuspuheena muun ohessa ja suun
vierestä sivujuttuna ja syrjään Alastalolle, vaikka sillä huo-
lella, että Langholmankin sopi keinutuolilta kuulla sekä puheen-
kerta että perustuksen juonet, jos kallisti päätä ja noukki kor-
viinsa: siemennän pienesti tänään, niin vako orastaa huomenna!
tuumaili Pukkila ja oli itseänsäkin viisaampi silmäin kuljetuk-
selta.

Kun nyt oli tarpeellinen saatu sanotuksi, vaikka viimeiseksi
ja langan pää sujautettu siihen neulan silmään, johon oli tor-

kottanutkin, niin nyt oli vapaa mies taas kävelemään laattialla
ja suu joutilas muuhunkin jutun pitoon ja löysän lenkeille:
viisastakin kukaties nyt puhua rakoon myötäkarvan sukaista-
kin ja kammata ajatuksen hiuksia niille jakauksille, joille ne

luonnostaankin kallistuvat lakoon, niin unohdetaan kenties eikä
muistetakaan ja huomatakaan, kuka sen sanoikaan Evaldista,
mitä äsken sanoi ja kylvi, ja ajatuksen siemen saa hiljanhissuk-
sissa lykätä juurenituapäissä ja mielenmulkssa ilman, että itse-
kään äkkäävät ennenkuin asia on järjenpräntissä ja luku-
selvänä jokaisella! Pukkila asetti äänensäkin liukkaan keloille,
kun nyt oikopäätä ladeltiin ja Alastalo sai kuunnella mieleisiän-
säkin sen minkä korvalehtiin mahtui ja mako maulla omisti,
»Parkki, sanon, pahus, sanon, ja sen olen aina sanonut, parkki
meidän on rakennettava pitäjään!» Pukkila ei enää kävellyt
paikkaansa kohden sohvallakaan, vaan oli täysvendalta ja yhtä
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vakuutettuna kuin vakuuttavanakin miehenä Alastaloa vasta-

päätä kasvoista kasvoihin ja silmäpeliltä silmävaroon, vaikka
melkein liika likeltä, niin että Alastalon oli vatsaryntäistään
huolimatta, jotka kyllä varjelivat häntä liikanaisilta lähente-
lyiltä sekä etu- että sivupieliltä, kuitenkin vedettävä tuuman

pari selkäänsäkin takakenoon, jotteivät ripset risahtaneet yhteen.
»Jukoliste! parkki, parkkikiva! Priki ei ole alus eikä mikään!
Pähkähullu sinä olet ja järki päässäsi liikkumaton kuin
minuuttiviisari Naantalin kirkon kellotaulussa talvella ja pak-
kasella, ellet sinä parkkia rakenna, parkkia, parkkikivaa, sanon
vieläkin, niinkuin aina olen sanonut ja ennenkin hokenut!
Kaksi vertaa enemmän lastia ruumaan, kaksi kertaa pitemmät
matkahollit haminain välillä, alus kölillä ja liikkeessä suven
sulat ja talven tahmeat! Laskeppas sormissasi, sormenpäissäsi,
näppää nuppiin joka kerralta kun sanon: kaksi kertaa kaksi ja
vielä kaksi kertaa sama! Voi kymmenen pientä pirua ja vielä
pari tusinaa samankaltaista ja tulimmaisempaa päällekaupan!
Ellet sinä sillä laskulla seilaa kotiin parkin ansioita kahdenker-
taiseen jakolikviidiin vuodessa, niin minun päässäni on kalan-
mätiä eikä Pukkilan ajuainetta ja minun nenänkärkeni yksi
ainoa knuppi ymmärtää kertomataulusta enemmän kuin minä
itse kaikilla kymmenellä järkiharulkni.

Pukkila oli haltioissaan, hän uskoi jo itsekin, mitä hänen
sormensa niksoivat, ja jos silmäinkatsanto iskisi kipunaa siinä
kuin sinkaakin, niin tulenvaarassa olisivat tällä haavaa olleet
Alastalon karheat kulmakarvat, sillä niin läheltä niitä vakuu-
tettiin ja niin likelle rohtimia tungettiin uskon tuiskaa ja
tyrkytystä. »Mutta muistakin: riitinkeissä on vika! Jalkaa
soukempi, jumaliste, ja kaksi jalkaa pitempi, niin kiva on

kaunis kuin aluksen mieli ja liukas meressä kuin kieli käärmeen
suussa! Voi paratiisin portti ja Eeva ennen omenan närystä-
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misiä, kolmimastokiva, kun se on solakka, niin se on jalo, ja
kun se on kuva, niin se on kaunis, ja sielunsa vanhurskauden
myisi syntinen Pietarille ennen, kuin olisi rivo ja haaskaisi
astiansa jalan paksuudella liikaa ja laittaisi neidonkapevan ja
aluksen kupeen tiinemakoiseksi kuin kantava lehmä!» Nyt
Pukkilalla oli vakuutusta sydänastiassa melkein enemmän kuin
partaat kitojen vuotamatta kestivät ja ääni kiipesi rekisterei-
hin, niinkuin kukolla, joka on viimeisensä pinnistänyt kurkku-
piipustansa ja jonka sittenkin vielä olisi parannettava kiekaa:
oma nyrkki takoi oman kämmenen pohjiin sillä hartaudella,
ikäänkuin olisi tarkoituksena ollut hieroa pivon ihot savun-
käryille! »Kaksi jalkaa pitempi keulan kurkolta ja jalkaa sou-
kempi mahasivuilta, sanon, niin alus leikkaa merta kuin veitsen-
terä voita, ja parkki jättää, kun se oikein pyyhkimään rupeaa,
vaikka tuulen taaksensa, niinkuin tiirolintu kiven, jolta se
potkasee lentoon! Niin kovasti semmoinen astia menee, että
keula kuumenee meren märkää sylkiessään tieltänsä ja sinä tun-

net käryn hajut ja savukatkun nokassasi, kun seisot komento-
sillalla: et sylkemään kerkiä, vaikka tahtoisit jakiiruutta pitäi-
sit, ohitse seilatessa toisiin laivoihin, kun jo olet ohitse ja muut

takana virstan vanavesien päässä! Engelsmanni on siivo mies
ja kylmäverinen suomuksiltaan, mutta auta armias, eikös sillä-
kin herahtaisi synninvesi kielenpäähän ja halun sula sydämiin,
kun katselisi Lontoon kaijilta sinun parkkiasi möljän kyljessä,
soleata sivuilta kuin neidon virpi uumavarsilta ja sorjaa kupeilta
kuin viekotus piikasen helmalymyissä!»

Alastalo oli ahdistettuna askel askeleelta ja varovisusti taka-
hiivaan peräytynyt huitovan Pukkilan ja psalttari-Taavetin
edestä ja seisoi nyt pöydän syrjää vastaan likistettynä ilman
askeleenkaan tilaa enää enempään väistämiseen. »Älä nyt
silmiin sentään lennä, vaikka siipien väessä oletkin!» alkoi hän
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siis torjua toista ja suojella ruumismajaansa. »Uskon minä
vähemmälläkin, niin ettei vatsaani tarvitse turhan tähden lom-
molle rutistaa!» puhisi hän itsevarjeluksekseen, ja työnteli
toista kämmentämmissä vaikka nauruvehoin ja sopusohrimin
rynnäspuoliltansa loitommille. »Sämpylä on sämpylänpaksui-
nen ja lätty lätynohkainen, mihin latuskaisuuteen kumpikin
on kypsyessään paistunut, ja mitäs sinä minuakaan eri räätiksi
runtelet siitä, miksi minä olen taikinoiltani taputettu ja elä-
mänkämmenissä leivottu!» torui hän ja tuhisi, kun taas sai
vapaammin hengitellä ja oli ruumiilla lepo olla itseänsä ja rehe-
vöitellä. »Muuta sinä Uskoa kaksimastoisesta kolmimastoisuu-
teen taikka yksitorkon totisiin, kuinka tykkäät tikunpystyjä
tarvittavan Uskosi rikiin, mutta minun keskiruumiini paikat
ovat minun pyhiäni, joita ei sullota sen pienemmille tiloille,
kuin räätäli on leikannut liiviverkaa sämpylän suojiksi!» sojot-
teli Alastalon Herman jo omina miehinä ja Mattssonina suja-
puhetta jo muillekin kuin Pukkilalle, jotta asioiden sarana-

nastat saisivat toppeihinsa sitä suopavoidetta ja leikkipuheen
ihrahöystettä, jota ne turhien kitisemisien välttämisiksi tarvit-
sevat vakavillakin kääntymillä — ja erikoisesti juuri vaka-
villa kääntymillä, koska ne ovat tärkeimpiä! — ja jota miehellä
aina pitää olla varalta valmiina silloin, kun hän on isäntä
salissansa ja menontahti hänen komennoillaan ja hänen ohjas-
periensä kehoituksilk ja hyvämielen vihjeillä. Ptruu! sanon

minä ja olen pidättelevinäni ohjaksista, kun Ruskolla on se

hulja harjassa, että se lykkää liukkaampaa kavioistaan, kun sitä
hillitsee! ajatteli Alastalo ja katseli Pukkilan hartiain ohitse
saliin. »Niin kiirukas ei saa olla nopeakaan, ettei huomaa
hopussa omaa nenäänsäkö niistää, vai naapurin nenänpäätäkö
nipistää, äläkä sinäkään vaikkas hengessä oletkin ja entinen
häti-Fili ja Pukkilan muinainen Fili-vili-Petter, jo luule pultti-
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vaarnoja jaakavasi parkin kylkipampuroihin ja pantterihonkiin,
kun kyynärvarsipuskimin minua pompottelet minun etupuoleni
pehmeisiin mäkihyppylöihin ja myötäviin manttaalipaikkoihin!»
varoitteli rehenteli hän ja mehosi nauroi laveata Alastalon nau-

ruansa Pukkilan olan ohitse ja hartiavierien sivutse kehottavasti
koko salille merenpuolisia ja maanpuolisia akkunaseiniä myöten.

Hyvätuuli ja helpottunut mielenmukavuus olikin nyt taan-

noisten kiristymisten ja jännityksen juonten jälkeen yleinen
salissa ja tunto mielissä melkein samalkinen ikäänkuin elokan-
sassa pellolla silloin kun idän taivaspuoli on aamuhuomenesta
alkaen uhannut jakasvatellut mustaa seinää sinisiltään rannan

ja harmaan Ristivuoren ylle, kiiveten korkeuksissa melkein laen
kiireille asti, niin että niskaansa on saanut kangotelk, jos ylim-
mät särmät on tahtonut saada silmäinsä nenään yllänsä, tunto

mielissä siis melkein samalkinen, kuin elovainiolla silloin, kun
idän taivaspuoli täten on ollut uhkaa ja longankasvua koko
jylhältä osaltaan ja väki niittovainiolk kyllä vielä on suihkinut
kalveessa sirppeineen, suihkinut tavallista hartaamminkin, ja
sitojat saralla hapsineet, minkä ovat kerjenneet oljen hajoja
jalallisiksi, hapsineet rutommalkkin kiireellä ja minkä sormista
on lähtenyt, mutta samalla kuitenkin kukin jo on kurkistellut
hopun vilkkeiltä ja joudun lomissa lähentyvän ilman varalta
ympärilleen jakaukkuroilta, missäs on lähellä ja monenko saran

ja sänkiselän takana harpattavissa likin ladonoven suu tai var-
jelevan kuusen havuhame metsänrannassa, jonne loikkia hame
hupussa pään yllä tai hihanvarret huiskaten sivuilla silloin kun
ensimmäinen terävä täräys jylähtelee rakoilevilla taivaan pel-
leillä, kaatosaavit kansikuvun äyräillä kallistuvat suusyöksyille
ja sadekuuron valeluille maamatakin ylle, ja sen, jolla vielä on
ällin kipenää päässä ja jalkaa alla maankamaraa kaapasemaan
on roiskuvalla vainiolla pelastettava jokukin kuiva lanka vaate-
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kerrassansa suojiin ryöpsyiltä ja likimmän räystäsvarjon turviin,
eli samalkinen siis, kun tällaisessa kyttäilyssä ja itsekunkin
pahimpaa niskoihinsa varotessa, taivas yhtäkkiä onkin odotta-
matta malttanut mielensä, pilvenlongat paksuimmillaan joutu-
neet kuin kynnyksen eteen, jonka ylitse ei käpälä tahtomalla-
kaan nouse, ja hetkentuokion arveltuaan ja ohauspielten valko-
villaisia hapsitukkujaan parvipartailk pään kumarilta kallistel-
tuaan huomanneet muut markkinat sittenkin otollisemmiksi
kuin tämän vainioläikän aliansa, vuodattaneet ehkä pisaran pari
partakarvojansa myöten, mutta kääntäneetkin keikkiä, painu-
neet vasemmille, kun suoraan piti nousta, murahdelleet ehkä
loitotessaan, mitä mielen apeata lienevät murahdelleetkaan
lauhtuvissa menoissaan, mutta jättäneet taivaan otsan siniseksi
lakaistuna taakseen ja elokansan kirjavana viljapellon vilskeille
huiskimaan.

Hyvätuuli ja mielenjänteiden ilmeinen vapahtuminen var-
hemmilta pingottumisiltaan oli siis nyt yleinen salissa Alastalon
valtoimen naurukerran ja löysäpartaisen jutunpidon jäljiltä
sekä aikaisempienkin tapausten ja lauhkeentavien asiaseikkojen
vaikutuksesta, eritoten, koska itsekullakin vielä olivat elävässä
muistossa ja nauramisen puolesta kesken Härkäniemen uljaat
äskeiset polskat permannolla ja miehuulliset tepastelut totivesi-
kannu polttamassa kuumanviholaisena kouran pohjissa. Leppy-
nyttä ja lauhapartaista naamapuolta näkikin siis paistamassa
vähän miltä puolelta hyvänsä salin seinäpiiriä, jos ympärilleen
katseli, ja naurunmuhaa oli salattuna kellä kätketymmin silmä-
nurkkien vilkkavissa rypyn juonissa, kellä julkisemmin poski-
pielten paksummissa palvoissa. Langholmakin keinutuolilla piti
sopivana pienen naurahtamisen, ja Ristikylän tuomarivainaan
vanha piippu suoritti hänen kuljetuksellaan aika avoimen ja
vakaan ebenholtsivartensa veroisen kaariliikkeen, kun se nyt
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siirrettiin suulta, jakäsivarren asettumiltakeinutuolin käsipuun
varaan jäi juhlallisesti kyynäräisen valtikan vaajana torkoon
ilmaan siksi ajaksi kun pitäjän ruhtinas keinutuolilla ja salin
tunnustettu napa- ja paroonimies Eframina lausahti vakailta
leuanpidoiltaan pienen leikkisanankin ja alentui pilapuheille ja
kiusanteon syhytyksille hänkin.

Pukkila oli hänen mielestään kääntänyt ajatuksen hattua
päässään melkein kuin tuukinkluuttia tuulessa, ja siitä hän tah-
toi muistuttaa pienellä sormentorkotukselk. »Henkikös sinuun
lensi, Pukkila, kun nyt liehuvat ne kortit etupuolella, jotka
äsken huiskivat takapielillä? Jos minä oikein muistan ja puhetta
ymmärrän, niin kyllä sinulla vielä viimeistä ennen ja vähän
myöhemminkin vielä on ollut hieman eri käsitykset niin pri-
keistä kuin parkkialuksistakin, ja melkeinpä päinvastaiset kuin
ne, joilla nyt ahdistat Alastalon hengiltä! Mutta mitäs me

menneitä pengomme ja mennäminuuttisia! Mies on aina viisas,
kun vaihtaa anturattomiksi tallatut kenkärajat vereksiin varsi-
saappaisiin ja viskaa varhemman tyhmyytensä myöhemmässä
sanassansa tunkiolle! Tervetuloa parkinretariksi sinullekin
vain, mutta parempi on vaarnata nykyinen käsityksesi pysyväi-
seksi omassa päässäsi ja yliskamarissasi, kuin pommittaa Alas-
talon ja rääkätyn lähimmäisen keskiruumiskohtiin sitä tietoa,
että sinullakin viimein ovat kynttilät akkunoissa sytytetyt ja
järjenvalot tuikuillansa ruutujen takana!» Kun Langholma
laski leikkipuhetta, niin oli se useimmiten hiukka suolaista, ja
saattoi sen ymmärtää nuhteeksikin, jos sitä paremmin ruoti.
»Sinä kaiketi nyt olet saanut toisen ja täyspyöreämmän ruu-
miinkappaleesikin tuntumille naapuritodistuksen siitä, että
Pukkila on pukannut tosiansa, kun hän on kirjoittanut nimensä
parkkikirjaan?» lisäsi hän Akstalollekin, joka nyt jo puhisi
keskikattioilla taaskin vapaana miehenä Pukkilan liika likeisiltä
vakuutteluilta.
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»Missäs pukki, ellei kallion törmällä pakisemassa, kun luo-
don rantaa soudetaan, ja missäs Pukkila, ellei ylimpänä kantto-
rina peräpakalk, kun pitäjän pisin köli laulaa läksiäisiänsä
suopatulla varvipetillä!» naurahteli Alastalo Langholman
myötäpuheisiin, koska oli kohenneltava lieskaa siellä, missä puut
itseltänsä olivat prasupinossa tuohisillaan. »Polkee pukkikin
sorkkaansa vastavuoren juurilla ja mäkisee äkää parrastansa,
ennenkuin vaivaa itseänsä ja lähtee varvastamaan äkkiseinää
jyrkiltänsä, ja minkäs Pukkilakaan luonnollensa mahtaa, kun
sisu käskee, vaikka älli kieltää: sätistä pitää vastaan niinkauan
kuin apu auttaa, koska parta on saman pitkä kuin pukillakin,
mutta mitäs parrasta, se vain liehaa, kun varvas kriipasee, ja
mikäs kiivetessä, koska kynsi tarttuu ja maku vetää kelle! En
minä ole unissanikaan sitä asiaa uskonut mahdolliseksi, ettei
Pukkila olisi ylimpänä kilin kiilinkäisenä pantteriruodoilk hyp-
pimässä, kun parkkilaiva on kölillensä oijennettu ja varvi pitä-
jässä!» Alastalo veisteli, koska lastua lähti puusta, ja sytykettä
oli virikkeen varoiksi hyvä olemassa mieluummin yli tarpeen
kuin kesken loppumaan, ja koska pesään puhallellessa ja hyvää
tuulta kohennellessa ei liika koskaan ole pahaksi. Eihän juttu ja
jatkaminen ehkä Pukkilalle erikoisesti myötähuuleen ollut,
mutta muidenkin huulia oli muistettava ja niitä pidettävä
höröillä ja hyvänhyryillä, ja heitähän oli istujia neljä seinän-
viertä salissa kun Pukkila paikoilleen palattuaan vain täytti
yhden sijan sohvalla, vieläpä kapeankin sijan Härkäniemen ja
Lahdenperän vaiheilla. »Koskas kevätkään rantajäitänsä suliksi
saa västäräkin potkimatta kalttokohjoa sohjoille, ja mistäs
apilaan ruoho tietää suven saapuneeksi niitylle, ellei kärpästen
hurinoista yllänsä, ja milläs pelillä mekään pääsemme perille
joskus, missä päässä alusta ahteri on meidän parkissamme, ellei
korkeimmalla spantilla ole kukaan kukkumassa jaPukkilan lieve
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liehanhuiskeilla siellä, missä vielä ei ole muuta flakunläiskää?»
Alastalo levitteli leikkipuhetta juttuunsa niinkuin voinpaksua
leipäviipaleelle siten läämälti, ettei Pukkilankaan enää tarvin-
nut, ellei vasiten halunnut, tunnustella kielenpäällään, oliko
höysteessä erehdykseltä suolanmurenoitakin rakeina seassa.

Salissa olikin nyt jo taas mieliala koko mukava yltäyleensä,
pientä nenänpainumista Pukkilan viiksipartojen yläpuolella ja
yhtä pientä nielemätöntä harminkerää saman Pukkilan suu-
mauissa kukaties lukuunottamatta, ja eräs ja joku toinenkin
viistoili silmillään totipöytää kohden, jolla Härkäniemen sinne
nostama kannu vielä hohkoili aivan turhasti kuumuuttaan
rommikarahvin vieressä ja konjakkikarahvin edessä: lähtisikö
tässä odotellessa ja muuten ollessa kävelemään tyhjän kattian
poikitse ja täyttämään toisen kerran lasinsa pöydän vieressä,
niin että olisi käsissä jotakin? ajatteli kukaties useampikin,
vaikkei kukaan vuovannut ensimmäisenä, eikä Langholma kat-
sonut pöytää päinkään ja Pukkilalla taas oli muita ajatuksia.
Ei Akstalokaan huomannut kehotella vieraitansa, koska hänellä
taaskin oli jahdattavana päässänsä se vaikeus, kenen nyt pyy-
täisi sopivimmin ja kenenkään nenää lyhentämättä vuorollensa
parkkipaperien tuhtiin ja nimenkirjoittamisen vaivoihin. Härkä-
niemi tietysti olisi edelleenkin ollut ensivuorossa, mutta hän
oli näissä hommissa melkein kuin kotoväkeä ja Lahdenperää-
kin oli tänäpänä käsiteltävä vähän niinkuin parempiposliinista
pitoastiaa, jota liikutellaan juhkvaraisesti pöydässä ja tämän-

päiväisen liemisisältönsä arvoisesti.
Alastalon tarkat pohtimiset olivat tällä erällä kuitenkin

turhia ja hukkavaivaa, sillä uuninnurkassa istui Krooklan Mik-
kelsson, jolla oli puolitoista lasillista silkasta rommiainetta roh-
keudenlisänä tukkaharjansa alla, ja joka nyt jo oli kerjennyt
pyrstöruotoja myöten nielemään kurkustansa alas sen harmin-
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kiiskisen, että Eenokki ja Karjamaan savisaapas, vaikka olikin
lihallinen ja vuotta nuorempi serkkuorpana, oli käsketty ennen

häntä pöydän viereen ja parkinkirjan kirjoituksiin. Krooklan
Mikkel siis, vaikka hän loukkauksen jälkeen ja sitte kun Enok
oli käsketty ja kävellyt pöydän viereen, oli ensinärkästyksessä
päässänsä päättänyt, että saavatpa katsoa, liikkuuko hän vii-
meiseksikään ja muiden jokaisen käveltyä vuorollensa pöydän
eteen tuoliltansa ja uunin nurkasta vaikka kuinka kultaisesti
käskettäisiin ja Alastalo itse tulisi leiviskätusinoineen kumar-
telemaan ja noikkimaan konstejansa nokan edessä kuin varis
kyykkyjänsä oraspellolla, Mikkel siis oli, ajan kuluessa ja kiu-
kun löylyn kihistyä aikansa hänen päänsä kiuaskivissä, tullut
muihin tuumiin ja kylmempään järkeen. Menen itse käske-
mättä, ja kirjoitan nimeni, niin näkevät, kuka minä olen, eikä
tarvitse ajatella, kuinka kauan pitää eskotella vastaan, kun
käskemään tullaan! arveli hän, kun pään takapuolilta rommin
rohkeuskin alkoi nousta ylemmäs hiusjuuriin. Alastalon ei siis
tällä erällä olisi ollenkaan tarvinnut vaivata itseänsä ja ajatella
etikettejä ja vuorotuureja, sillä Mikkel Mikkelsson oli nyt
itse päättänyt lähtemisensä, ja asteli menovauhdilla ja naksa-
vin viisari-askelin jo keskikattioilk ja parkkipapereita päin,
ennenkuin kukaan tosissaan oli oikein huomannutkaan, että
uunin nurkassa oli liikuttu ja että kurssi oli kiinteästi kirjoitus-
pöytää kohden.



Kahdeksastoista luku.

Krooklan nenänkärjestä tipahtaa kirkas rommiveden helmi
parkkipapereille, Härkäniemi aprikoi Athanasiusta ja puoli

parkkilaivasta tulee merkityksi.

Nyt oli siis mies kulussa pöydän vierille ja mahonkituolin
topninkeille, olivatko sitte muut omasta puolestaan tai Alas-
talo toisten edestä ajatelleet vuorojärjestyksen näin tai toisin
tai kuinka hyvänsä. Kun ihminen on friskattu pääknupiltaan,
niin hän on raitis toimiltaan eikä kainostele ja ottaa sämpy-
län siitä korista, jossa vehnästä on, ja lykkää purtavan siihen
hammastarhaan, jonka haukkaamisen halun hän omissa poski-
pielissään tuntee. Eipä Krookkkaan siis siekaillut ja itsensä
kanssa turhia kruusaillut, kun nyt oli pöytä edessä ja tuolin
pinta istuttavana, vaan rytisten vedettiin karmimööpeli pöy-
dän varjoista selkosemmilleen kattialle, jotta sellainenkin, jolla
oli sääripiippua enemmälti selvitettävänä aliansa, sai kirvotella
kaikki saranansa oikosiksi koko mitalta pöydän alla tarvitse-
matta pelätä sekaantuvansa omiin jalkavarsiinsa, kun nouse-
misen aika tuli. Sen ajatuksen mitan vain Krookla kerkesi pie-
neen harmitteluun ja kihasylkeen mielensä ikenissä, kun tuolia
siirtäessä pivo piteli nojan mahonkia ja puu maistui ihopintaan
merkillisen herraselta ja silonkiloiselta. Haaskaa kalliita rahoja



269

kaikenkaltaiseen kirsperin kiiltoon, ikäänkuin ei takaverkojen
hieromisiin kelpaisi muukin tikuton puulauta kuin nojapieli
peilipuleereissa ja kaariväärissä! tuomitsi hän ja paheksui
Alastaloa, ennenkuin istui. Mitäs aikailemista Krooklalla enää
tämän jälkeen olisi ollutkaan, kun kerta istui ja oli valmis,
kynänvarsi odottamassa kirjoitustelineen vaajalla ja paperi
leveänä edessä pöydällä?

»Mikkel Mikkelinpoika Krookla» — hänen isänsäkin oli
ollut visu mies niinkuin hän itsekin, eikä kasteessa siis ollut
hänellekään tuplattu turhia ja tarpeettomia ylinimiä, vaan
sama Mikkel vain, jolla esi-isätkin niin pitkälle polvessa kuin
tiedettiin olivat tulleet toimeen maailmassa ja talossa — »Mik-
kel Mikkelinpoika Krookla» siis syntyi paperille yhteen vetoon

ja samalla kuivalla hartaudella, jolla se aina kirjoitettiin ja
oli luettavana niiden revärssi- ja velkakirjapaperien alivahvis-
tuksena ja hyväksymisen todistuksena, joita eri riksimääräisinä
ja eri miesten nimillä talletettiin hänen tupakamarinsa ylä-
klahvin keskimmäisessä laatikossa viinaputelin ja jalattoman
pikarin yläpuolella: yläkatikossa olivat talonkirjat ja perintö-
paperit vanhoissa taitteissaan. Nimi siis, Mikkel Mikkelinpoika
kirjoitettiin, ei sujuvasti, mutta ei kankeastikaan, vaan verk-
kaalla ja asiallisella tottumuksella, ja vain Pukkila, jolla yleensä
kuitenkin oli edelleen yhä närää mielensä pohjilla, ja jolla
lisäksi oli ikäviä muistoja joistakin edellisistä Mikkelin nimi-
kirjoituksista, joita niitäkin edelleen talletettiin Mikkelin klah-
vissa, vain Pukkila saattoi sohvalta jonkin verran karsastella
vakaata työtä pöydän ääressä ja ihmetellä lähimmäismieles-
sänsä, kynännirkollako vai korttelivartisen nenäortensa kär-
sällä Mikkelin nimikirjoitus yleensä tapahtui, kun naamaa työn
tarkkuudessa aina kuletettiin niin likeltä terän juoksua ikään-
kuin olisi haistettava paperilta tuliko musteen jälki lailliseksi
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ja keräjät kestäviksi valkoiselle. Valmista tulikin työstä ripeästi
ja samassa jaksossa ja yhteen rupeamaan nimen kanssa pirahti
paperille kynän kärjestä myöskin, niinkuin Alastalo jo varhem-
min oli arvaillutkin, se V32 osan numerosifran kirjoitus, joka
myöskin oli vanhoilta tottumilta ja entisiltä laivakirjatoimi-
tuksilta Krooklan käsialakirjoituksen luonnossa: en suinkaan
minä kaaho ole järjeltäni, ja Vie osia kirjoittele, kun puo-
lellakin maksulla pääsen laivaretariksi ja saan talvivoini ja
syysmullikkani provianttikaupassa myydyksi ja rahoiksi! oli
hän jo haistanut krooklalaiseen nenäluuhunsa silloin muinoin,
kun kirjoitti ensimmäisen laiva-osansa entiseen Fritjoffiin, eikä
hän suinkaan ollut niitä heikkoverisiä, jotka huikentelevat ja
heittävät käsistään ensi hämässä sen järjentouvin pään, jonka
sieppaan kerta ovat saaneet kouransa.

Työ oli siis lopussa nyt, kun kynä nyt oli riviriimin päässä.
Ja tuhtausta kirjoittamisessa sentään oli ollutkin, enemmän
kuin itsekään uskoi, sen huomasi hän nyt, kun kirjoitus oli
valmiina luettavana ja alla se tipaus paperilla, joka tavallisesti
häneltä juoksi nenänkärjestä silloin, kun oli järjenpinnistystä
ja vakavat paikat sormissa. Olisin huomannut niin olisin pyyh-
kinyt kämmenen päällyställä nenän alustan kuivaksi! ajatteli
hän, kun katseli rötöstä nimensä alapuolella ja tunsi hienotun-
teisuuden kaltaista Alastalon paperin puolesta, mutta ymmärsi
asian myöhäiseksi ja nousi tuolilta. Nyt hänellä kuitenkin jo
oli punasenkirjava nenäliina kirvotettuna esillä taskusta ja
nenänvuotopaikkoja plankattiin nuhteettomasti, kun Krooklan
isäntä palasi pöydän vierestä ja matka oli takaisin kakluuni-
muurin nurkkaan. Puhdasta rommiaineen helmitippua se kui-
tenkin vain oli! rauhoitti hän omaatuntoansa ja oli säärihaarat
koottuansa taas Mikkel entisillään tampuurin oven suussa ja
tuolin lavitsoilla, vaikka nyt parkinretarina.
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Alastalo, joka toimitusten väleissä ei viime aikoina enää
ollut kuin käväisemältä joskus kerjennyt tyhjälle keinu-
tuolillensa keikuttelemaan, oli taaskin kuin kärppä jalkeilla ja
keränä pöydän kurkkeilla kumartelemassa parkkipaperin yllä
sen kuin vatsan pyöreä taivuttelemisen tiloja myönsi. Vaikkei
hän parempaa ollut odottanutkaan, niin ei hän kuitenkaan
tyytyväisyyttä nenäänsä tuhissut, kun luki vaivaisen V32 osan

taaskin Krooklan nimen jälkeen niinkuin äsken tai taannem-

min Karjamaan kitupiikin kirjoituksilta, ja verrattain tuiman
äkkinäinen oli se syrjäliike, jolla kuiviketolppo siepattiin teli-
neeltä ja santaa kaatamalta ripotettiin syyttömälle paperi-
kirjalle melkein koko Krooklan nimen peitoksi ja varsin pak-
sulti eritoten niille kohdille, joilla silmä kohta oli äkännyt
viattoman pisareen läjäyksen puhtaalla paperilla. Alastalon
veri saattoi joskus olla hieman maltiton, jopa kuumakin, ja
tosi tunnustaen, niin kyllä hänessä nytkin kannen alla kihisi
ja kiehahteli, kun piti ihmisten vuoksi ja asioiden juoksutta-
misen tähden säilyttää naamapinta viilipunkan ihoilla ja van-

han valakan kristillisillä siivoilla, vaikka silmää rääkkäsi niin
jumalattomasti tuommoisten solkkausten ja kuokrähjöjen kat-
seleminen omalla paperilla ja parkkikivan julkisella perus-
kirjalla, että nahoissa karmi ja varsanpotkun, kihelmöivän
varsanpotkun olisi vissisti laukaissut takakaviosta siihen sää-
reen, joka varsanpotkun ansaitsi, jos sen huomaamatta ja viat-
tomuuden vahingolta olisi saattanut tehdä ja Krookla seisonut
piipuillansa takana!

Tuommoinen miesknääkkä, jolla on ruumiskin niin kitsas
ja näppejänsä päin, ettei ole raskinnut kasvatella vatsaakaan
itselleen keskikohtiensa hylliksi, vaan vain pelkkää kurkoa ja
laihaa luuvarren venyväisyyttä niihin jäsenniveliin, joilla saita
harppaa koipikiiruussa kotitaiteen sen, minkä ahne on olka-
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ojolta harannut sormikynsiensä korjoon, ja itara visuuttaa
nenäkyynärän tipuilta pisaramitoilla toisten ihmisten pape-
reille sitä, mitä perso on pulputellut kurkuntorven virstarän-
niin kannukaupalk liikaliemiä talon aineita! ajatteli Alastalo
ja oli kiukkuinen katsellessaan tahran läiskää paperilla. Ei
tässä nyt ihmisten vuoksi kuitenkaan auttanut muu, kuin
rinnan krääsääminen puhtaammaksi vähän ylituimalk ja taval-
lista pahemmalla ja perinjuurisemmalk yskänrytinällä ja lähim-
mäisen kristillinen suolaaminen paljailla ajatuksen pippurakyl-
vöillä, sillä parkki ja paperien valmistuminen oli kuitenkin
tärkeämpi, kuin ansaittujenkin makkiaisten antaminen ja pot-
kujen jakaminen keille hyvänsä tippunokille ja krooklansääri-
sille, istukoot sitte nurkissa tai olkoot korkoanturan kanta-
milla! Alastalo siis asettui sisukiehumissaan ja tuhautti vain
sen verran sieraimiinsa, että maltti palasi takaisin mieleen.
Sen kuitenkin suuttumisen kiehaus vaikutti, ettei hän nyt enää
ajatellut vuoroja ja viisauden neuvoja käskemisissä, vaan kut-
sui sen, joka oli järjestyksessä ja joka naapurina lähimpänä
miehenä koko vahdissa jo varhemminkin jakohta Langholman
ja itsen jäljissä olisi saanut kävellä kirjoituksille ja pöydän
vierille, ellei juontenksku ja pelinpito olisi kuiskutellut mielen-
korvaan muuta.

Härkäniemelle Alastalo nyt siis noikkasi päällään ja sanoi
äänellä, joka kaikista maittamisista huolimatta kuitenkin vielä
sentään pienesti särähteli: »Tuleppas sinä nyt kirjoittamaan,
niin näkee lukea paperilta laivanosankin taas hakematta silmä-
laseja nenälleen!» Se oli hieno vilauksen terä, joka näiden sano-
jen jälkeen leikkasi sekä Karjamaahan sohvan lähipäässä että
ovipuolille Krooklan rusthollariin tampuurin oven suussa ja
joka kysyi jotakin semmoista kuin: ymmärsittekös, pojat,
yskän, ja että miesten kesken on lirtti lortin rinnalla pieni
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ja V32 °sa laivakirjoissa miehen pudottamaksi västäräkin jäl-
kiä! Sanoi Alastalo vielä lisääkin, vaikka matalammin ja par-
toihinsa, mutta niin kuitenkin, että kuului ja sopi noukkia
korviinsa vaikka muurin vierillä ja niillä paikoilla salia, missä
Krookla istui tuolillansa: »Ovat merituulet kuitenkin sinun
nenänalustasi kuivanneet semmoisille ahavoille, että paperit
uskaltaa lykätä nokkasi eteen ilman pelkoa kuolantipoista
kärjenkäppyröiltä!» Korjatkoon kuulohaaveihinsa, koska ihmi-
sellä ovat korvat kahden puolen päätä! ajatteli hän, sillä har-
mitti kuitenkin enemmän kuin kärsiä viitsi koko Krookla
V32 osineen ja rivous paperilla.

Alastalon sana ja niskannoikauksella vahvistettu kehoitus
tapasi Härkäniemen kesken niitä aprikoimisia, joita mieli ja
tupakansavun tirkisteleminen hänessä vielä kehitteli, ellei enää

juuri taannoisen totivesivähdin ja tulisten kannutuhtausten
jäljiltä, niin kuitenkin sitä merkillistä maailmanjärjestystä
pohtien, että pikkainen turha askaretapaus toimituksissa tai
vaivaisen sannansirusen raemurunen sopivalla tai sopimatto-
malla paikalla vedenvilinän tiellä voivat vaikuttaa ihmeellisiä
seikkoja ja ojavesien kääntymisiä elämässä. Säynäs-oja esi-
merkiksi Talinkorvessa, olisi se ottanut alunperin toisen iirin
ja lähtenyt lorisemaan itäiseltä Vehka-alhon partaalta, kun se

nyt lirisee läntiseltä ja päinvastaiselta, missä mätäs on saatta-

nut olla turvetuumaa matalampi, niin Lahdenperän puolille
luotomaata eikä Langholman salmille vuotaisi nyt se maavesi
ja metsänheru, joka kevätsulilk tuntuu makeanmakuna ja
kudunkutsuna säynäänkuonoon jo kauas aukkovesien seljille,
niin Lahdenperä kukaties istuisi nyt mahtavana keinutuolilla
ja Eframina pitäjässä, kun Langholma tappelisi lautamiehenä
ja kaitasena köyhyyden kanssa talossansa ja laskisi ranta-

puotinsa variksenpesään vajakitaisia särkihaaveja puolet siitä
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luvusta, minkä äveriäs ja naapuri lukee säynästäysiä tynnyri-
tiinuja kammioaittansa yhdellä ainoalla suolaisen hajahtavalla
honkaseinämällä! Tai olisi esimerkiksi Siviän nenännypyn
päässä pientä karsauden vikaa, kun se nyt on parasta soiviaa
ja hienointa höylätekoa, niin samoja tulevaisuuksiakos se tah-
taiksi hänelle vinoiltansa kuin nyt suoriltansa? Eipäs suin-
kaan; ja jos Jannekin hänet niineen naisikin, niin se kauppa
olisi semmoinen, että nenänkarsaus otettaisiin myötäjäisten
karvaana lisänä pesän kotoon, ja kahden ihmisen elämä tor-

kottaisi vain tuon pienen virhesuunnan vuoksi karsaan kieroa
kaikkiin niihin vuosiin, jotka heille ovat onnen osaksi suodut,
toiselle karsaan nenän karsaaseen kantamiseen ja toiselle karsaan
nenän vielä karsaampaan katsomiseen! Ja pelkältä pilapäil-
tänsähän Pukkilakin ja Alastalo äsken taannoisesti ennen

minun kannukommelluksiani ja posliinin kuumotuksia kiha-
katin viroissa minun pivoihoissani olivat sananväännössä ja
penikan pureskelussa joutumassa siihen äänenrysyyn ja leuka-
kankoon, jossa ei enää häristä yksin ja hingata hengen puh-
kua, vaan jossa jo hammaskin vilskuu leikissä ja kohta voivat
takkuvilktkin lennellä pyristellä ilmassa, ja mitäs silloin olisi
saattanut tapahtua, kun pitäjän kaksi teräväpiikkisintä kitaa
olisi todenperästä ja kiljumiltaan iskenyt hammasluuta kurk-
kua kohden ja niskaharuksiin tosissansa? Jos kaksi tappelee,
kun on yhteinen karahvi kynsissä ja vääntö kysymyksissä,
kumpi ensimmäisen tilkan pulputtaa kurkkuihinsa, niin rommi
on pian jakarahvi myöskin, rommi kissan nuoltavilla ja karahvi
murenina laattiassa; ja jos järki silloin palaakin päihin, ennen-

kuin kynnet ovat toisen rinnuksissa ja verkapielissä, niin perman-
nolla seisoo rytinän jälkeen toisiansa vastapäätä kaksi nyhteriä,
joiden naamat venyvät sitä mukaa, mitä selkeämmäksi he
näkevät läiskän rähjän edessänsä, joka kimiskan sijasta laat-
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tian rivoilla olisi ihanasti saattanut virkistellä kummankin
kurkkukauka sopuvuorolta ja jaloiltaan nautittuna. Kuinkas
olisi käynyt, ajattelen vieläkin, jos Alastalo olisi karvastunut
silmittömäksi ja kerjennyt täräyttämään suustansa semmoisen
sanan, jota mies kunniansa vuoksi ei enää palauta takaperit-
täin, vaikka halukin olisi, ja jos Pukkila olisi närkästynyt
nenänpäänsä arkapaikoissa niin verilihoille, ettei sitä olisi enää
lääkinnyt hyvän sanan laastarikaan, vaikka voidetta olisi haas-
kattukin?

Nytkin äsken ja vähän viimeistä varhemmin, kun Siviän
nimi oli paukahtanut salissa juuri, kun tyttö itse oli totivesi-
kannuineen tulemassa kynnyksen ylitse huoneeseen, ja Alastalo
ja Pukkila parastaikaa katselivat toisiansa punaisin silmin ja
niin likeltä vastapäätä kuin kaksi kukontepaa, jotka nokan-
päät totisina yhdessä ja kurkuntapit höyhenhareilla kiertävät
toisiansa varvasverkkaan havuilla, vartoen sitä siunattua silmän-
nikausta, jolloin sopi tarkalta sihdiltä nyökäistä ja oman luu-
käyrän voimalla, jos onnistui, nakata silmänpuhko umpeen ja
vuotaville toisella pahuksen kaksipöksyisellä, nytkin äsken
tuonnoin siis, ellen minä olisi niin pehmiä sydämiltäni, kuin
minä visseissä vahtivuoroissa todella olen, ja minun tullut
surku tyttökasvuisen ihmisen puolesta, että häneltä, herkiältä
ja verivauhkolta jäivät suuttumuksessa vedet ja kannut silmit-
tömästi ja huolimattomasti kattialle, kun oli parkupakissa
paettava huoneesta ja pelastuttava näkyviltä ennenkuin kuu-
man lähteet olivat heruilk silmissä ja veden viljat kasvoilla
jokaisen katseltavina, niin mitäs olisi kerjennytkään, ellei
minulle kesken muuta olisi tullut tämä surku ja kannu-
pilkkumin kiiru ja kuuma piteleminen, mitäs olisi kerjennyt-
kään ilman tätä, sanon, tapahtumaan salissa ja mitä höy-
heniä ruvennut pölyämään ilmassa missä lähimmässä ryöp-
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säyksessä hyvänsä? Ajatusta tuihittaa joskus jälestäkäsin, kun
on jäillä ajellessaan aamupimeässä hevosineen kulkenut tur-

vallisena reimattua tietä, ja päivänvalolla palatessaan samaa

tietä huomaakin, että tien viereen on virta tietämättä yön
aikana syönyt elätysläven ja oma jalas ja hevosenkaapa huo-
meltaina aivan hipoomilta on sivunnut mustanhuljaa lumien
sulissa syvyytten viljuilla.

Niinpä äskenkin ja ennen sitä, kun viimeisiä ajattelin:
mitäs olisi parkistammekaan ja monenko talvimitan turhista
praakinjaarituksista ja parranhuiskutuksista syntynyt muuta

kuin kesken tuhrimisen jätetty ja ensimmäisen kiukkupään
kiivaudessa kukaties sykkyräpalloille rutistettu ja mytyn möyk-
kynä nyrkin kourista Alastalon pöytälaatikon pohjille ja vii-
meisimpään nurkkaan nakattu paperinhylky, jos nyt ja äsken
kiuas olisi päässyt räjähtämään ja pisarakin vielä olisi valettu
niille tulikuumille kiville salissa, jotka jo paukahtelivat kyl-
jissään! Alastalo on vissiin tinkaan asti sujahyllinen mies
sivuiltaan, joka sekä puhisee paisuu avaratkin housunmitat
täyttäväksi että piukkaa punnaa itsensä todellista tukevuut-
taan ahtaammistakin aidanraoista ja veräjänlävistä, ja Pukki-
lalla niinikään on selän- ja niskanpidossaan taaskin oma mää-
ränsä tuoreen haapapuun luontoa, joka sekä riuskailee suoran-
potkoa aisavarren viroissa että norjuu taipuu vaikka luokka-
kaaren kyömyille valjasruomujen pinteissä, mutta älä mene

napittamaan Alastalon takkia ahtaammille kuin uumanmitat
ähkymättä kärsivät, äläkä luule luokanväärääkään ja Pukki-
laa pajuvitsaksi, jota kostamatta pidellään sormissa niinkuin
taivuttamisen älli syhyy, sillä silloin lentävät pian napit
odottamatta napittajan kynsistä koko tusina nurkkiin ja paju-
vitsaksi uskottu potkasee päin planeettojasi, niin että saat

hakea hampaitasi seiniltä, jos enää löydät!
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Olivat totisesti napit vaarassa Alastalon piukkapaikoilla ja
liivipiukoilla äsken ja tikun risaa riitelemässä Pukkilan niskan
taipukohdilla ja siliänvaarallisilla silloin, kun kumpikin piteli
toistansa kielenpäällänsä silmittömästi ja varomattomasti, ja
koko seurakunta salissa oli vaarassa saada seuraavassa rysäyk-
sessä päin silmiänsä semmoista, jota pyyhkimään olisi maltta-
vaisenkin täytynyt lähteä salista pois ja kotiinsa. Ja olisiko
parkki ja parkkikiva pitäjässä sen rämäyksen jälkeen ollut
melkoakaan eheämpi ja paikattavampi astia mureniltaan kuin
Siviän totivesikannu siruissansa kattiassa, jos minä sen kerta
koparoihin kopattuani olisin minäkin ollut kärsimätön ihoil-
tani ja helläpivoinen ja nakannut kesken kantamisen tulinkai-
sen kynsiäni kärventämästä, paiskannut pahuksen permantoon,
ennenkuin se oli asetettu pöydänkantille ja tallessa totisekotta-
misia varten. Asioissa sattuu semmoisia paikkoja, että on unoh-
dettava oma kämmen, vaikka porottaisi pohjissa kuinka saas-

taisesti hyvänsä, ja vietävä työ korjoon, ennenkuin hieroo
pivoansa ja kiroo. Vaikka minä tiedän, että kannu eheänä
pöydällä ja totivesi astiassa kuumana ja valmiina lasin pohjille
kaadettavaksi ja sokeripivolliseen sekotettavaksi ei tärkeydessä
ja riikinmerkityksissä ole samanveroinen asia ja samaan kate-
kismuksen pääkappaleeseen kuuluva mitä-se-on: vastaus, kuin
parkkirikinen aluksenastia täydessä taklingissa pitäjässä ja
kolmimastoisen kivamanuaarin täysjako syksyisessä ja keväi-
sessä rahtilikviidissä, vaikka minä tämän tiedän ja täydesti
ymmärrän niin puoleen kuin toiseenkin, ja värteeraan sekä
lasi- että lästimitalta, niin en minä sittenkään pääse siitä mie-
lestä, että Akstaloa kuitenkin äsken ammatti, kun hän tär-
keässä tikissä päästää kärsimättömänä neulan omille juonilleen
käsissään ja sohrii huitoo sivuille ja silmittömiä ja Pukkiloita
silloin, kun saumanratkoa juuri on parhailtansa piukattava
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umpeen ja silmää niinkuin neuknkärkeäkin pidettävä yhtä piu-
kasti tikun nenällä kuin järkeä Athanasiusta lukiessa! Mikäs
miesteko se on, kun nostaa posliinikannun kattialta ja kantaa
pöydälle, vaikka se onkin helvetti kynsissä, mutta minä en
kiellä sitä, että isoissa asioissa ja Alastalon Kiviseltä olisi
sopinut odottaa sitä miehen paksuutta, että suuttumisen
sarvipässit, vaikka ne puskisivat kuinka jumalattomasti sydän-
karsinassa, pidetään kurissa ja veräjän takana hammasaitauksen
sisäpuolilla sen ajan kuin toimissa ollaan ja parkkikirjat ovat

pöydällä!
Näistä ajatuksista ja juuri näiltä vähän moittivilta ajatuk-

sen kohdilta havahdutti nyt siis Alastalon kehoitus Härkä-
niemen, ja se olikin härkäniemen hartiaväkinen ja muu jäsen-
jykevyinen mies, joka nyt varusteli lähtöä sohvalta ja sovitti
varsipiippua otolliseen nojoon sohvankulman nahkavierustoille
siksi ajaksi kuin itse käveli toimituksiin ja savupäästöille. Nyt
olisi oma taskuvara ja arkipiippu sittenkin ollut parempi syty-
tettynä ja hampaissa, sillä sen olisi voinut pitää leukapieles-
sänsä ja haikuhuokumilla kirjoittamisenkin ajan! ajatteli hän
hienoksittaisella kieltäymyksen haikeudella ennenkuin lähti liik-
keelle ja keikkumaan. Ovathan Akstalolkkin olleet ähkinänsä
ja hengenpuuskuttelunsa ennenkuin kuorma on tähänkään tra-

viin saatu ja reki kiskottu näillekään ahteille, joilla nyt köryy-
tetään, ja laiskemman ja minunkaltaiseni kannalta myötähölk-
kääkin ja kuorman kukkuroilla jäsenkoipia ja selänjoutilasta
venytellen! tuumaili hän kävellessään, ja melkein nuhteli
itseänsä siitä, että ajatuksen kapine värkkää päässä ja syynää
ja soimaa muita, jotka tuhtaavat ja pusertavat hikikarpaloa
otsahattuihinsa sillä aikaa, kun itse istuu penkinpangolla ja
vahtaa nenäorttansa ja mielensaivariansa. Mitäs sanomista siitä
on, jos papupata prätistessään sylkee pihahtelee kannen alta
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joskus pirauksen partaan ylitsekin ja tuhkaan, kunhan vain
rokka kiehuu kypsäksi laitojen sisäpuolilla, ja kaikkein vähim-
män sanomista pitäisi olla sillä, joka on ensimmäisinä lusik-
koineen vadin syrjillä, kun kypsä on kannettu pöytään ja
suurussiunaus luettu! Härkäniemi epuutti ja peräytti kaikki
äskeiset nupinansa ja tarpeettomat ajatuksen huiskutukset
poskissansa, kävellä vankatessaan nyt laattialla kirjoituspöytää
päin ja kootessa mieltänsä siihen leppoon ja tasavipuun, joilla
tuumiva mies ja omilla anturoillaan oman astian kansilautoja
astuva kapteeni aina suorittaa vakaat teot ja täysvendan kään-
nökset, olkoon kysymys nimikirjoituksista maissa tuolin tasa-

lavitsoilla liukkaan paperin kavaloille pinnoille, vai tuulen
puuskukuonon noukkimisista pultaanin paisuposkiin merillä
laudan ruskatessa jalan alla ja mänkivän viskellessä laidan
takana paiskopäitä reilinkien törmiin.

Salin laattian poikitse asteli nyt siis kirjoituspöytää ja levi-
tettyjä parkkipapereita kohden päätöksiltään ja kulloisiltakin
sormenotoiltaan kylläkin huojumaton ja pihtinäppinen mies,
mutta mies myöskin, jonka polvinivelissä ja sääritanassa lisäksi
oli sitä huojuvaa myötöä ja varsisitkaan varavalppautta, jonka
meri ja heiluva täkinkansi opettaa sekä järjenknuppiin että
astumisen jäseniin sille, joka elämänsä eräät vuosikymmenet on

tottunut vahtaamaan reilinkilaudan taakse sitä, mikäs kuoppa
seuraavassa tingassa muijaa vatupassit uusiksi kölin alla ja antura-

aavistuksiin. Eihän hän, Härkäniemi, kerta perille tultuaan
ja tuolinhamasta istuimen itselleen sopivasti esille siirrettyään,
enää aikoja tarvinnut arvelemisiin pöydän vieressä, sillä selvä
se oli, että hän kirjoitti nimensä papereihin, koska hän oli pai-
kalla ja asia varmaksi ajateltu, ja selvä sekin, että kahdeksannes-
osan hän kirjoitti parkista, koska muissakin aluksissa hänen
osansa oli aina kahdeksas-osa ja tietysti siis parhaassakin, eikä
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myöskään istumisen passaileminen vaikeuksia tuottanut, sillä
ei hänellä vatsaa ollut liikkumisissa liikoja yli tukevuuden tar-

peen tiellä, ja hartiahöngän, jos sitä onkin ryhille ladottu run-

saammasti, lykkää kyllä livakasti sinne, mihin muukin ruumis
mahtuu, varsinkin jos sitä, niinkuin muitakin jäsenpaikkojansa
on joskus tottunut häälyttämään raakaköysillä ja taklinki-
nuorissa senmukaan ja siinä vinossa, kuinka riki kulloinkin
vinttaa paapurin kastumilta styyrpurin sylkimille ja päin-
vastoin.

»Makkias Afrodite Härkäniemi» oli siis rivin mitalta yhtä
sujalti paperilla kuin selkäneliskantin sovittaminenkin oli tapah-
tunut tuolin telineihin pöydän edessä, ja »kahdeksasosa jaka-
mattomasta parkkialuksesta» vahvisti seuraava rivi vakaasti
ylärivin yhtävakaisen nimiradin, ikäänkuin kaiun myöhempi
kveneva raiku talvi-ilman pielillä nuijan varhaisemman pamauk-
sen kehähirren mäikätyillä honkaniskoilk. »Se ja senkokoinen
osa jakamattomasta kiva-aluksesta» oli nimittäin Härkäniemen
ainainen sanamuoto ja hänen oma välttämätön erikoislisänsä
aluskatuisen meriastian kivapapereihin nimikrjoituksen jälkeen
osamäärää merkitessä jo siitä pitäen kun hän oli kirjoittanut
ensmmäisen laiva-osansa Alastalon toiseen kaljaasiin. Osamäärät
olivat saattaneet hiemasen vaihdella kaljaasikuuttojen neljän-
nes-osista kuunarialusten ja prikirikisten astioiden jo Härkä-
niemen kohdalta vakautuneisiin yksi kahdeksannesosan merkin-
töihin, mutta jakamattomuus pysyi osakirjoituksissa hänellä
muuttumattomasti väistämättömänä ja välttämättömänä
murtoluvun ratkopaksen kiinniparsimisena ja makkaranpät-
kän avopäiden umpeenpujottamisena, jota ilman muhkeankin
laivan mokomankokoinenkin osa olisi hänen silmissään ja mie-
leensä tuntunut kuin — olkoon isompikin — lohjekahvale
komeankin pitokarootin posliinisyrjästä tai kuin omaksi kis-
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kaistu liepeenkluutti kouranpitimissä siitä verkanutusta, jota
joku muu napittaa yllensä ja liivipaikkojensa lämpimiksi. Tämä
ajatus ja jakamattomuuden välttämättömyys yhteisissä sou-
veissa ja pinnistyksissä oli siinnyt hänen päässään jo niinä päi-
vinä, kun hän henkselittömänä ja pelliluukkuisena miehen-
vesana oli katekismusläksyissä ennen pääkappaleita joutunut
Athanasiuksen tunnustuksen kimppuun ja oli saanut ruuvata

päätänsä, joka jo silloin oli ollut sama Makkiaksen pääknuppi
kuin yhä vieläkin, melkein rivinomille saakka, ennenkuin alkoi
saada sanoista kiinni ällin langan pään. Hän oli ajatellut, että
mikäs ruuhi ja vesiastia semmoinen enää on, joka on hakattu
kolmeksi palaseksi, etukeula erikseen muusta ja samaten keski-
piitan paikat omaksi astiakseen ja ahteripeilin puoli kolman-
neksi, vaikka kaikki kolme kukin ovatkin kieltämättä ruuhta
ja ruuhessa välttämättömät sekä myöskin selvästi ymmärret-
tävät ja tarpeelliset saman jakamattoman ruuhen eri paikkoina
ja eri toimituksissa. Kun tämän ajatuksen ja selvittämisen
jälkeen ja sen perästä, kun oli ihmetellyt, kuinka samat palaset
saattavat olla murusia eriltänsä, mutta astiata ehiöiltänsä,
palasi Athanasiukseen, niin oli jokainen ratirivi kirkas silmäin
luettavana, ja ymmärsi niinkuin sydämen syömisen, kun päh-
kinän kuori on purtu, että keula, ahteri ja partaat ovat, vaikka
erinimisiä ja eritoimisia, niin samanveroisia yhden ainoan ruuhi-
kaukalon eroittamatonta ykseyttä ja kokonaisuutta ja että
ruuhta ei kuorimallakaan eroita osistansa, vaan että keula on

täysillänsä ruuhta niinkuin ahterikin, ja että kolme yhtenä
on samassa tingassa sekä kolmen erillisen yhtä eheätä ja kiin-
teätä ainoutta että jakamattoman kokonaisen kolmea oma-

toimista itseä, jotka, vaikkakin kitaa, jonka hanganpotkoilta
airo ponnistaa, ja vaikkakin keulaa, joka pusertaa päisin, ja
vaikkakin perää, joka jättää matkaa taakseen, niin kaikin
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kuitenkin ovat kaikki kolme saman kantavan ruuhen samaa

kutaumpista palkokupua, joka on kuutto ja astia vasta yksil-
täisyyksiensä ykseyden voimasta. Tämä Athanasiuksen tun-

nustuksen muinainen puhkipohtiminen ja ruuhenosien ymmär-
täminen jakamattomaksi kokonaisuudeksi vesiastiassa siis vai-
kutti, että Härkäniemi ei enää myöhemminkään elämässään,
kun tuli aika ja semmoinen vuoro, että joutui merkitsemään
ja jaksoi merkitä kivanosia paperille, voinut ja saanut luonnon-
Aatamistaan sitä urakan voittoa, että olisi osannut, niinkuin
toisetkin muut kaikki yksinkertaisesti merkitä paperille vain
paljaan Vs osan laivasta niinkuin paloteltavasta kyrsänpuolik-
kaasta, vaan täytyi hänen aina tunnon vuoksi ja alusastian
rääkkäämisen välttämiseksi kirjoittaa, niinkuin nytkin x/%
»jakamattomasta» parkkikivasta: täydellä käsinyrkillänsähän
mies kirjoittaa nimensä niinkuin muunkin, ja siis myöskin
omantuntonsa ja sydänpallonsa täydellä ja molempipuoliskai-
sella tiedolla ja järjellä.

Oikeastaan olisi nyt, kun nimi oli kirjoitettu ja osamäärä
myöskin laillensa paperilla, asia Härkäniemen kohdalta ollut
valmis senkuin tässä tingassa, ja silloin kun kivasta ei kuiten-
kaan vielä ollut enempää tiedonhamua kuin tämä taitettava
paperiarkki siloisiltansa pöydän pinnoilla, saattoi puhua mis-
tään valmiista, ja Härkäniemi siis hyvästikin ja mitään laimin-
lyömättä voinut ilman enempiä ajatuksen jahtaamisia nousta

paikoiltaan tuolilta ja tehtävänsä täyttäneenä miehenä palata
säyseitä menojaan takaisin sohvan kulmaa kohden koettelemaan,
vieläkö perut elivät valveilla pesän pohjissa ja uskollisuus kyti
poroissa, kun sai varren pään suuhunsa. Härkäniemen lähte-
misistä ei kuitenkaan tullut ensi toviin mitään, vaikka kieltä-
mättä hiukka hämmensikin istumisen tasatyvisyyttä ja mielen
muuta kvitsarauhaa piipun ja haikuvedon puuttuminen leuka-
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pielistä ja ajtuksen mausta, ei tullut, sillä suurus on pures-
keltava suussa ennenkuin sen nielee, ja teon palanen, varsin-
kin jos se on isokokoinen ja lahna kalaksi eikä mikään särjen-
poika, on hienonnettava mielen hampaissa tarkasti ja joka nika-
malta, ennenkuin se juoksee ajatuksen kurkussa ruotojen raapi-
matta seiniin. Ei siis Härkäniemi vielä hievahtanut tuolin
topninkeilta ja pöydänvieriltä ennenkuin oli noukkinut sekä
silmiensä nirkoihin että ajatusnystyröittensä talteen sen mikä
nyt, hänen kirjoitettuaan osansa, oli tähän asti valmiina ja
siframääräisenä paperilla luettavana parkista: koska tässä nyt
istun ja itse katselen paperia, niin miksen silmänäkemältä laske
saman tien sormenpäihin paljoko tynnyri vielä on vailla ennen-

kuin se on puolikoilla, arveli hän, olematta sen uteliaampi kuin
se, joka tarha-aidan takana ja päällimmäisen riukupuun nojoilla
suvipäivän takailloissa ja ehtoolypsyn jälkeen joutiloiltaan sei-
soskellessaan tulee muitten ajatustensa ja mielenleponsa ohessa
huomanneeksi, että Mansikeita seisoo lähimmässä aitauksen kul-
massa kolme uskollista yhteisillä hännän huiskeilla ja kuono-
turpain nuokkumilla ja lisäksi vielä siellä täällä pitkin tarhaa
mahamakuuillansa ja leukahartauksissa havuilla neljä muuta

utara-Mustiketta, ja siitä päättelee ilman enempiä laskemisen
murheita ja pään vaivoja, että talossa on tarha-aitauksessa
seitsemän märehtijää. Niin kuin tällainen levollinen laskija
rintalapakoiltansa aitariukujen nojalta, samaten Härkäniemi
nyt tuoliltansa ja parkkipaperin edessä huomasi kohta, että
Langholman ja Alastalon kaksi kahdeksannesta olivat selvä
parkinneljännes yhteensä, ja kun siihen yhdisti hänen oman
kahdeksanneksensa niin puuttui täydestä kivanpuolikkaasta
ennä ainoastaan yksi kahdeksanneksen lohko, minkä vajan taas
täsmillensä täyttivät se puolikas kahdeksanneksesta, jonkaPuk-
kila oli kuudettatoista-osallansa merkinnyt ja ne kaksi kuu-
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dettatoista-osan puolikasta, jotka vielä olivat pipanoina ja
osanpiloina kirjoitetut V32 osina paperille.

Härkäniemi oikein hymähteli kuhkeoisiin partoihinsa, kun
noukki varmemmin silmäinsä nokkaan Mikkelin niinkuin Eeno-
kinkin ja Karjamaan niinkuin Krookknkin rusthollarin jäljet
ja visukintun askeleet paperilta. Näkee hiirenkin jäljet lumessa,
kun tarkkaan katsoo! tunnusti hän ja väänsi niskaa niin pal-
jon, että ensin näki vasemmilta vieressänsä Karjamaan sohvan
päässä ja senjälkeen oikeoilta sivuiltansa Krooklan uunin nur-
kassa: »miehen kokoisia te sentään kumpikin olette, ettekä
mitään peipposen-västäräkkejä, vaikka jäljistä ja pirauksista
voisi päätellä vaikka kärpäsiä kävelleen parkkikirjalk sillä
aikaa, kun te olette osanne kirjoittaneet!» sanoi hän ja ilmoitti
mielensä ääneenkin sekä tarkasteli, paitsi osamurusten peni-
koita kuin höyhenettömiä kananpoikia minävaivaisina alasto-
miltaan paperin julkisilla avoimilla, myöskin niitä samaisia
räiskäyksen läjiä ja tripan priiskeitä, joita jo Akstalokin oli
karsastellut parkkikirjassansa Karjamaan kynäpännän askarruk-
silta ja Krooklan nenäräystästen tippumilta. »Kas vaan!»
sanoi hän kuitenkin ja lisäsi lepytteli jotain sovinnon haas-
tettakin mahdollisen lyhytnokkaisuuden ja närkästymisten
herkkä-ihoisuuksien varalta juttuunsa. »Kas vaan!» pakisi
hän siis ja kahnutteli sopusaivaria parranjuurissansa peukalon-
päällään. »Kas kurkisen kureja, kuinka murenekin konstaa
tapin viroissa, kun hiirenkikka kierii tukoksi toronsuihin sahti-
tynnyrin pulppupaikoille, ja kuinka kuparin vaskikin, vaihtuu
hopean karvoille, kun saidan sormi katoo lantin latuskaisen pääl-
limmäiseksi kopeekaksi ruplan pinoon!» naurahteli hän viurut-
teli siltä puolelta naamaansa, joka kallistui Eenokkia käsin.
»Minäs piknpaksena ja kamfiikttuna juustonsyrjänä roikkuisi
kilottaisi taivaan pielipohjilkkin semmoinen kuunpuolisko-
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kaan, jonka molempien sarvikulmien kärjestä olisi kummasta-
kin nokanpäästä lohkaistu kolhittu vanhingonkahvale, vaik-
kapa vain vaivaisen V32 osan kokoinenkin sirpa täyden kuu-
ammeen kumopohjista, ja Krookkkaan, mikäs Mikkel hän
olisi mieheksi nenänviisariansa vailla taulussansa enempää kuin
Eenokkikaan mikään Karjamaa ilman piipunnysää leuassansa,
vaikka eivät kumpikaan, jos sitte ajattelen nenäpiikkiä, joka
on kitsas muussa, paitsi pituudessa, taikka piipunväärää, joka
on saita muussa paitsi paikalla istumisen itsepintaisuudessa,
vaikka eivät kumpikaan, sanon, ole kooltaan ja tuumastukki-
mitaltaan hengille kirjoitetun Krooklan kaikesta maallisesta
mammonasta saati Karjamaan manttaalille pannusta mannusta

edes pikkuvarpaan kolmaskymmenestoisen osan täyttä V32
osaa!» lasketteli hän ja oli meho mies, jollei juuri niille, joille
parastikää oli hieronut hieman nuuskan siementä nenän syhy-
mille, niin muulle syyttömälle salille. Merimies ja kapteeni-
pakan astelija on reilingin taakse katsellessaan tottunut siihen,
että hyvän tuulen muljatessa muijaa meri kaikilta kyljiltänsä
sen, minkä on kehäntika ja silmätannerta horisontin partait-
ten tällä puolella, ja senpävuoksi hän on tottunut siihenkin,
että hyväntuulen rullatessa omissakin kehäruhoissa ei nappeja
aristella, vaan nauru saa loiskia valtoimiltansa, minkä on hylk-
kää ruumiissa ja raumanruumaa kaukkurkun välissä puski-
vankin puuskutella ähkyrannan ahdistamatta! Valtoimiltansa
nauraa hulkutteli Härkäniemikin siis nyt koko kirvestetyn
ruumiinsa neliskanttisilta hartiaryhiltä (leveyden ktuskaisuutta
ei nimittäin niissä ollut yksin, vaan myöskin muuta luisevuu-
den rynkää sekä selkäpinnoissa että niillä puolilla, joilta takki
mieheltä on napitettu kiinni rintapielillä), kun hän hyvän
hyvinensä katseli ja silmien sumeeraamalta laski täyttä parkki-
aluksen puolikasta nyrkkinsä alla paperilla, ja rintaryntäittensä
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paisuvilla tunsi, että kolmen topin laiva-astia nyt alkoi olla
melkein kuin puolivissi asia pitäjässä, ja että jos oli jo tähänkin
asti astunut askeleensa joltisellakin tanalla ja anturavarmuudella
niin maakamaran kuoripinnoilk kuin tervatäkin läiskymilläkin,
niin tästälähin oli säärivarsi tietävä vantterat paikkansa vielä
tämmäävämmiksi parkkiretarin ja vaikkapa aikanansa parkin-
kapteeninkin verkatromppujen peitossa, ja ottava tornit ja
Atknnin tyrmäykset sen läjämmällä pötköllä vastaan kuin mitä
Atlannin niitun alatkin ovat Pohjanmeren aitatahtoimia laveam-
mat, ja puskijalk siellä selkälääniä ja niskamanttaalia rutom-

masti rynkäpäiden kyömysyöksyyn reilingin lankun roiskuville
torjutörmille.

Se olikin lavea mies, ja sellainen, jolla humisi sekä verissä
että korvakarvojen tuntumilla tuulenpuhtia avarammilta pyyh-
kimiltä, kuin tämän salin seinävieriltä, joka nyt, kirjoituksensa
kirjoitettuaan ja osansa merkittyään ja asiansa myöskin ajatel-
tuaan nousi tuolilta ja pöydän vierestä ja ennen lähtemistä ja
kävelemistä takaisin sohvaa päin ja istumapaikoillensa, laski
Härkäniemen vakavan kämmenen pöydän pinnoille ja levite-
tyille papereille. »Sinä olet sentään poika ja paras kukonvesa
parvessa, Alastalo, ja ensimmäinen livistäjä joukossa jo silloin
muinen, kun pahanteossa ja papumaavarkaissa juostiin! En
minä kehu, vaikka kikankin ja sanon selvästi, että se hylje sinä
olet, joka edellä möyrit ja elätysavannot haet, kun me muut

mahakyydissä rämmimme jälestä! Sanoisin, että sinun virkasi
niiltä ajoilta asti, jolloin kaljaasi meidän mielestämme vielä oli
alus, ja jolloin uskoimme puhtaavissakin pöksyissä jo astele-
vamme, kun kaljaasikippareina kävelimme vast'uusissa Tuk-
holman tohveliverkaisissamme kirkonkongin keskikäytävillä,
sanoisin, että sinun virkasi jo silloin oli meidän muiden vai-
vihkaista puijaamista ja nenäharuksista taluttamista niille
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kauraruuhille käsin, joille ei oma ylähuuli itseltänsä ymmärtä-
nyt venyä, sanoisin marisisin, ellei vähävähiltä olisi sinun alku-
vioiltasi, vaikka myöhemmin omiltakin hahmimisen synneiltä ja
halunhajuilta joutunut itsekukin semmoisten paljujen ja rehu-
tiinujen partaille, joiden ääressä älä enää uskokaan, että ker-
käiäisit mihinkään korvien luimuttelemisiin ja harmilotkoihin
enempää kuin hyvän hymäyksiinkään ja kiitoksen hirnahtele-
misiin muuta kuin pure vaan ja rauskuttele hartaasti, minkä
turpa hahmia jaksaa ja hammas loukuttamaan kykenee sitä suu-

ruksen paksua silppua ja kauranhajuavan hyvää, jonka kahi-
noissa kuono ahneena möyhii silmäupia ja otsakarvojen tähti-
valkoista myöten!»

Härkäniemi muhotteli partaansa ja näytti kuin ei loppua
tulisikaan pakisemiselle, kun kerta oli kielen kylki käännetty ja
kuutin kiri löysätty näin myötäisille pyyhkimille. Hän oli
kuitenkin mies, jolla ehkä oli lieha parta, mutta parran peitossa
luja leuka, ja niinpä saattoi hän sekä hyristä, kun hänen mie-
lestään oli tilaa siihen, että ymmärsi myöskin lopettaa, kun se

oli sanottu, mitä oli puhuttava. »Sinä, Mattsson, minä tiedän
vanhaltansa, että sinun talossasi on talvi sitä varten, että iso-
nuotta olisi valmiina ja paikattuna parsilla kevätkudun ajaksi,
ja senkin tiedän, että mitä sinä huiskit, ja näytät laiskemmasta
huiskivan tarpeettomiakin, sen sinä huiskit sen varalta, että
talvitahman jälkeen on sula-apajan vuoro, ja silloin on hyvä
jos kellä on satasyltäinen nuotta orsilla odottamassa! Et sinä
satasyltäistäsi sentään ilman naapuria mereen potki ja tässä nyt
olemme apunasi: puoli parkistasi on merkitty paperille! Kiitok-
set ansaitsisit, koska kaikki nyt olemme sinun langoillasi säy-
nästä aitaamassa yhteiseen karsinaan, mutta ei nuotan vedossa
noikita vaan kuktaan kylmissä ja haaktaan hartiaväeltä umpeen
sitä rakoa, joka vielä on avoimillaan lahden pussin suilla, jotta
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puhjuissa alkaisi pulina!» Härkäniemi puheli viimeisiä rote-

viansa jo astellessaan pöydän vieriltä sohvan kulmasijoille käsin,
mutta virkahti vielä ennen piippunsa pitelemisiä ja sitä seuraa-
via vaikenemisen taukoja pienen kehoituksen muillekin salissa.
»Joutukaa nyt muutkin ja kävelkää patikoikaa vuorollanne,
sillä parkkeja on tänäpänä merkittävänä ainoastaan yksi
salissa, ja siitä on puoli jo liesussa niiltä, joilla ei vielä ole nimi
kirjoissa!» —

Nyt oli Härkäniemellä jo piipun suupala hampaissa, jakoska
sen henkeä oli koeteltava, niin oli jutunkerta nyt tältä erältä
lopussa hänen kohdaltansa. Kun hän jonkun verkan jälkeen
oli kerjennyt sovittamaan itsensä istumaankin takaisin paikoil-
leen sohvan kulmassa, niin salissa sai taas ruveta odottamaan
jotain muuta tapahtumista. Härkäniemi oli nimittäin sellainen,
joka yhtä kernaasti piti suutansa ummessa kuin toimessakin,
mutta joka jutun tarinan alkuun jouduttuaan ainoastaan saat-

toi toisinaan olla epäselvillä sopivasta lopettamisen kohdasta,
kunnes oli saanut pippunsa taas sytyksiin ja paikoilleen suussa

ja syyn vaitipysymiseen.



Yhdeksästoista luku.

Lahdenperäkin kirjoittaa viimein parkkiosansa sekä ajattelee
Friisi-juttuja, joita hän ei tällä erällä kuitenkaan kerro, ja
mitenkäs käykään, tekee pienen kompastuksen, ennenkuin

pääsee valmiiksi kirjoituksissa.

Oikeastaan alkoi juhlallisuus ja meno kirjoitustoimissa ja
salissa näillä vaihein jo osoittaa vähän ikäänkuin ehtoolaskun
merkkejä ja muistuttaa semmoista pitohankkinaa ja pyhäpukua,
jonka verkakankaan vivahduksissa ja kulmasyrjien kunnossa
niinkuin koko roikkumisessakin ja saumalierien ryhdissä vasten

tahtoansakin alkaa ikävikseen huomata, jollei juuri nukka-
vieruksi kulumista vielä, niin kuitenkin jo vissiä haaltumisen
aavistusta ja kieltämätöntä löyhtymisen taipumusta. Puhu-
matta siitä, että eräs ja toinenkin ja useampikin jo oli seinä-
vierillä ja eri haaroillakin unohtanut arvollisuuden hetkessä ja
toimituksen vakavuudessa ja aloittanut muuta vartoessaan jutun
nupinaa joko naapurille, joka sattui istumaan vieripuolilk lähi-
tuolilla, tai tämän ohitsekin, jos oli leukakertaisempi mies
kauempana, puhumatta tästä vähitellen yleisemmästäkin hyri-
nästä eri tahoilla ja salin kulmilla olivat useat silmäparit myös-
kin huomattavalla harrastuksella ja selvällä mielenkiinnolla
kohdistetut joutilasta totipöytää päin, jonka pinnoilla Härkä-
niemen nostama Siviän vesikannu kilotteli rommikarahvin edessä
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ja konjakkikarahvin vieressä ja aivan turhiltansa höyrysi kuu-
miansa tyhjiin ilmoihin niinkauan kuin ei kukaan kävellyt
lasiansa vahvistamassa pöydän vieressä. Krookla se oli, Mikkel,
joka tässä myöhemmässä seikassa vaikutti ratkaisun, niin ettei
enää tarvinnut arvella sen, jolla oli rohkeutta ja mieli teki, sillä
hänkin oli tuoliltansa äkännyt, että totipöytä oli kiskoillansa
odottamassa, ja koska hänen lasinsa seisoi tyhjänä vartoomassa

muurin reunakranssilk, jonne hän sen oli kädestänsä lykännyt
lähtiessään kirjoittamaan kiva-osaansa, niin mikäs työ siinä oli
kurottaa lasi kouraansa takaisin ja kävellä, koska sääret alla
olivat, kaatamaan väkevää lasiinsa niinkaun kuin pöydän ympä-
rillä oli tyhjää eikä tarvinnut tunkea muita tieltä. Ennenkuin
Härkäniemi siis kirjoittamisen jälkeen vielä oli kelvolla sohvan-
kulmassakaan ja piippu vakituisilla tehtävillään hänen leuka-
pielissään, ja samaten ennenkuin Akstalokaan vielä oli kerjen-
nyt tuhasemaan nenäänsä ja käskemään ketään Härkäniemen
jälkeen kävelemään parkinkirjoille ja kehottamaan Lahden-
perääkin nyt vuoroltansa kirjoittamaan osansa ennenkuin laiva
oli loppuun merkitty, ennen tätä kaikkea siis ja toimitusten
tasamenoista jatkumista oli Krookla nyt jalkeilla ja kesken-
kaikkisissa häärinnöissä ja totisissa sekoitteluissa totipöydän vie-
rillä, eikä kauan yksinään, sillä uskomattoman nopeasti keik-
kui hartiaparia mustanaan pöydän ympärillä, kun kerta esi-
merkki oli annettu, eikä enää tarvinnut uskaltaa ensimmäisenä
sinne, minne mieltä jo pitkän ajan oli tietämättä vetänyt.
Pukkilakin, jolla sittenkin oli edelleen harmin kaunaa virutet-
tavana kurkustansa oli kohta Krooklan jälestä ja kun oli huo-
mannut tämän hommastelut, toisena kurkena ja kallistelijana
pöydän vieressä ja paikalla koppaamassa konjakkikarahvin
omaan haltuunsa ennenkuin joku toinen sieppasi käteensä:
»janokin-janokin tullut-tullut ja raapii-riipii pirunpäiväinen
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kurkunkuopissa kuin ruodonraato!» selitteli hän ja tulkitsi, kun
oli kyynäspäävoimalla ja tuuppimalla varjeltava tilojansa takaa
tunkevien edessä, jotta sai pitää liikkumisen ruumat ominaan
hääräämiseen hommiin pöydän edessä ja sekottamisen kallis-
teluissa.

Tässä sohinassa ja syntyneessä, vaikkapa sovinnollisessakin
pikkukiireen tyrkinnässä manneräärisellä puolella salia ja toti-
pöydän vierustoilla joutuivat pakostakin jäämään melko huo-
maamattomille ja varjoon meriseinän puoleiset samanaikaiset
tapaukset ja toimenjatkot kirjoituspöydän vieressä, jossa nyt
Lahdenperä vuorostaan Alastalon opastamilta istui osaansa mer-
kitsemässä. Ratkaisevasti ja kehoittelun tarkoituksissa taput-
teli Alastalo paraikaa lautamiestä, jolla jo oli kynänvarsi kädes-
sänsä, selkähartioihin ja leipoi lepytteli vuorolla olevaa ryhä-
lautasille, sillä hänen omatuntonsa oli hieman heikko ja soimasi
häntä siitä seikasta, että muilta tarpeellisilta järjestelemisiltä ja
täpäriltä oli tätä, tämän päivän kaupoissa sittenkin aika tär-
keätä miestä ja Vaarniemen varvimetsän omistajaa tullut mah-
dollisesti jonkun verran laiminlyödyksi päivän mitassa ja jäte-
tyksi huudin puolelle. Muisti hän sentään Härkäniemen äskei-
set pakinat ja laskemiset, parkinosien justeeraamiset, ja taputteli
hieroi siis sopukämmenellä naapurin hartialihoihin. Säästin
sinua varten tämän osan kirjoittamisen, joka nyt on pännän
laistoilla ja parkkialuksen toisen puoliskon ensimmäisenä! las-
ketteli hän siis Mattssonin sujavia ja jutteli mieskeskeisesti
korvanjuureen luottamuksia, joita ei tarvinnut koko seura-

kunnalle kuulutella.
»Sinä kärkimiehenä vasemmalla, kun Langholma astelee

etummaisena oikealla, niin molemmat puoliskot parkissa liik-
kuvat ja metsä auttaa rehevälti siellä, missä raha lykkää rote-

valti! Nenässä on kaksi syrjää, vasemmanvierinen vasemmilla
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ja oikeanvierinen oikeoilla, ja laiva-aluksessa kaksi puolta, pinta-
puoli ulkopuolustoilla ja ruumanpuolusta sisäpuolustoilla, ja
kummatkin ovat veistettävät kummaltakin kantiltansa, nenä-

viisari molemmilta kylkisivuiltansa, jotta majakanpookki
naamataulussa torkottaa suorana eikä ole niistettäessä karsas, ja
parkin astia molemmilta kuorikuvun puoliltansa, jotta puu
levittäisi pintaa sitä mukaa kuin ruumakin makoa, eikä metsä
saitailisi liiviverkojen mittaamisissa siellä missä raha rakentaa
lihavaa!» Alastalo puhui sojotteli ja vahvisti mojoviansa sekä
ajatteli, että totta kangistunutkin vuota pehmeäksi sulaa, kun
sitä parkkitiinussa hautoo, ja vääntynytkin nokka suoraksi
taipuu, kun sen kerta on saanut peukalon ja etusormen rakoon.
»Sinä metsävänä edellä jaLangholma rahavana vieressä ja meitä
muitakin kihanlihavia takarivissä varaväeksi ja seläntöngöiksi,
niin ihmepä, jollei Vaarniemessä ensi talvena rytise, ja joka
hongon humahtamilta parkki ole pantteria ruotovampi ja sinä
seteliä ryntävämpi lompakon miehustoilta!» paransi hän
puheenkertaa ja vuodatteli voidetta haaskaamalta siihen akseli-
napaan, joka nyt oli kiertymisen vuorolla. Silloin kun kiskoo
säämiskää rojoluisen kämmenensä peitoksi ja hienouksiksi, sil-
loin on kiskottava terävästi ja tämmäten, hikihitsissä ja kiro-
mutinaa säästämättä! harkitsi hän, ja oli mies kuin piru soopan-
keittäjänä.

Lahdenperä oli tosissansa alunperin ollut vähän nörköhuuli-
nen, nörköhuulinen koko päivän oikeastaan. Ei tänne tulles-
saan, ei suinkaan, ei paatissa, sillä oli ollut hyvä vetotuuli koto-
rannasta asti koko matkan, eikä rantamäkeä ylös taloon kävel-
lessäkään, sillä nutun alla, napitetun ja Kahiluodon Hesekielin
ompeleman kotoverkanutun hieman jäykänkankeissa peitoissa
paisutteli sentään aika paksuna jakylkisaumoja pitelevänä tieto
siitä, että hän se sittenkin oli se, joka tänäpänä käveli Alastalon
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pihakuistia kohden Vaarniemen metsän isäntänä, hän itse,
lautamies, eikä kukaan muu! Vielä porstuan edessä, jalkoja
havutukkoon hangatessa ja kumpaakin saapaskantaa vuoroltaan
savesta puhdistellessa veteli verissä niin vietävästi ikäänkuin
olisi sydäntä kiskottu kuin harmoniikkaa kaikilta rekistereiltään.
Ei silloin kävelty nilkkasotkua likosavissa ja tahdonten ravassa
nauriskorjuilla ja naatinkynsien kiskomisissa, ja lotkuvilla pit-
kospuilla takatorppien lammasvarkaitten haastematkoilla, kun
asteltiin pyyhityissä saappaissa ja pyhäverkapöksyissä Alas-
talon pestyillä kuisteilla ja notkavilla lankunpalkeilla Alastalon
salin taattitampuurin leveätä lasiruutuovea kohden, jonka
tammimaalatut alapeilit vilkkuivat ja välkkyivät kuin pito-
pilkkumit ja porsliinien kylkiposket alkamattoman ateriapöydän
vitivalkoisilla kaateilk ja lukuvuoroliinoilla, ja jonka lasipaikat
hilkkuivat ja helkkuivat kaiken maailman saframin väreissä ja
sinenpunan tulissa ja kellan kiloissa, ikäänkuin olisivat kerral-

tansa katseltavina ruudun liuskasten kyttäimiltä taivaan parhaat
paratiisin kedot ja kukkasploorat ja puskapensaat keruubit
oksilla ja giraffit laitumilla, tai ikäänkuin pilkottelisi talvipak-
kasen ajajalle ja yöpimeän köryyttäjälle odottamatta korpi-
matkan kohduilla havulumien harventumilta ja tienvieren väl-
jentymiltä odottamatta silmään ihmisasunto lumissansa ja tupa-
lämpimissään tahtoimensa aitauksissa, akkunoiden loimuilla
pystyvalkean kotoisa hulja, ruutujen jäähileissä iloinen kimmel
ja tuohiräystästen riippukynttilöissä säihkyn sinet ja sadun
punat! Vielä kun sovitti kämmentä tukevaan messinkiripaan
vauraassa lakeeriovessa ja lukko kahvan painamalta ponnahti
vietereillään auki, potkasi rohkeus povitaskun vuoreihin ja
porstuan puolelta astui avauksen täydeltä ja pihtipielien mah-
tumilta tampuurikamariin mies, kuin olisi koko Vaarniemi
humahtamiltansa ollut astumassa tupiin. Tottapahan piti olla
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ovissa juhlallisen ja saapasanturoiltansa lavean sen, jonka metsä
tänäpänä oli oleva sekä epistola- että evankeliumitekstinä salissa,
ja jolla kasvoi puuainetta sekä salkosoleata tihuviltaan noro-
notkoissa että rynkäjäräkkää harvaksikaan törmärinteillä, jos
sitte rakettiin parkit vai muut kuunarin purkit ja tarvittiin
vahvaa köliin ja pihkaniskaista pantterikaariin taikka kaulan-
kurkoa raakasarviin jakenokaartoa kuvepieliin! oli hän ajatellut
ja täyttänyt pihtipielien välit isäntämiehen verkaryntäillä ja
lautamiehen rehevillä. Tässä, tampuurin ovesta sisään vään-
tyessä, oli uskonsäkki sydämessä kuitenkin saanut ensimmäisen
lommonsa kylkeensä, sillä tampuurikamarissa ei ollut ollut
ketään vastassa ja Alastalon kapteeni sojokäsin röhisemässä
tervetulojansa tulijalle, vaan itse oli saanut omin toimin ja alo-
tuksin ripustaa lakkinsa oviseinän koukkuriviin ja lähteä arki-
siltaan ja nokkansa niistettyään ikäänkuin tavallinenkin vieras
tavallisena päivänä ja ilman menoja astelemaan salin ovea koh-
den, josta oli kuulunut puheenkertaa.

Härkäniemi siellä ja Alastalo olivat keskenään jupisseet
peremmän meriakkunan edessä, niin että sai yskiä ja ryhiskellä
kurkustansa pari kertaa ennenkuin huomasivat edes, että oli
saapunut ja salissa, ja senkin jälkeen oli Akstalolk vielä ollut
jotain salaista sanomista Härkäniemelle ja puhisemisia Lang-
holmasta ja Pukkilasta ja Jannesta, Janne Pihlmannista, niin-
kuin korva oli tähdännyt, niin että kotvan ajan sai edelleenkin
ja senkin jälkeen, kun tulo jo oli huomattu, seisoskella oven
suussa ja kynnyksen edessä muun toimituksen puutteessa mit-
tailemassa itseänsä ja varsikokoansa, vaikka lautamiehen luissa,
jopa rotevanpuolisissakin tiesi kävelevänsä, salin ruumatiloihin
sekä lakikorkeuksiin päälaen yläpuolilla että kattiapermannon
lakeuksiin saapasnirkojensa edessä, ja havaita mielessänsä, että
miehen koko ja ruumiin rojo saattaa olla sekä krymppäävää ja



295

kokoonkutistuvaa että venyvää ja purtilopartaitten tasoille
paisuvaa lajia, jaettä samassa kropassansa saattaa olla olevinansa
aikakin mies ja patruunan paksuinen mahovöiltänsä omien orsien
alla ja oman tuvanpöydän takana pullistellessa, kun taas toi-
sissa penkeissä ja rippikirkon kuoreissa vetää niskojansa lakoon
jakurttaa suolipaikkojansakin selkärankoihin kuin köyhän talon
koira kolmen päivän paaston jälkeen! Jumalattoman salin ja
lakeammat seinäoltavat kuin itse Viiaisten keräjätuvassakaan
olikin Alastalo rakentanut itselleen, ja kun lisäksi olivat matot

siivoissa riveissänsä viidettä syltäisinä rateina valkoisilla puu-
laattioilla, niin hämmenteli rohkeampikin ja paatunutkin mies
kynnyksen yli astuttuaan ennenkuin käskemättä läksi eteen-

päin kävelemään. Oli siis Lahdenperälle jo kohta salin puolelle
astuttuansa ja ennenkuin Alastalo oli kirvottanut itsensä kah-
denkeskisistä Härkäniemen kanssa ja tullut isännän jutuille
kattelemaan tulijaa ja kyselemään kuulumisia ja tuulia, oli
hänelle tapahtunut se, että alkuperäinen puhti ja rohkeuden
friskeys oli poissa veristä ja hävinnyt, niinkuin orava oksalta,
jonka huojumilla se silmän jättämättä aivan äsken vielä oli vih-
toillut ilmi eläviltä häntäluutaansa. Eihän rohkeus tosin juuri
saapasvarsiin asti vielä ollut hänessä vajonnut ja kantapäihin
ryöminyt — semmoista ei tarvinnut Lahdenperän verkaisesta
ja lautamiehen virkaisesta miehestä luullakaan, vielä vähemmin
uskoa! — mutta se vajaa oli ilmestynyt kurkun kimiskoihin,
että oven suusta ei ollut sopinut omilta ryhinöiltä ja äänen
pidoilta lähteä saapastamaan keskemmälle salia, ennenkuin oli
tultu käpälästä venyttelemään ja isännän kourapivolta käske-
mään.

Lommoa oli siis auttamattomasti syntynyt ja vajakupuun
vajonnut Lahdenperän hieman pingoillansa ollut sydänrakko,
niinkuin syntyy kuopan syöpää ja vajoo kartiosupun nälkäsuille
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täysviljatunkin ja reuna-äyräitänsä myöten kukkuroillensa
kapatun ruiskarin pintakumpura, kun vaan on varkaanroisto
aikansa ja yökausileponsa ollut askaroissa ja ähinöissä aitan-
alustoissa, ja kairatyön jälkeen rauhassa ja uurastuksen hikeä
otsaltansa pyyhkien juoksutellut reiänkolosta karinkattioissa
jyvänkultaa aivinaistensa suihin sen määrän nyörättyjä ja syr-
jälle nostettuja säkinpylleröitä, jotta lihavampikin rusthollarin
laari vähitellen alkaa yläpintojensa poskissa tuntea laihtumisen
merkkejä ja lonsoilemisen vuotokuoppia! Olivathan Alastalo
ja Härkäniemi kyllä viimein lopettaneeet korvakeräjänsä ja
lukuvuoromutinansa akkunapostin kulmassa omalla salin äärel-
länsä, ja Alastalo, ikäänkuin vasta tässä tingassa olisi äkännyt
ketään kynnyksillä ja huomannut tulijan ja vieraan ja seiso-
misen vartoomiset oven suussa, tullut kohissut salin poikitse
kädensuja kämmenojolta kohotetuna ja kasvonpakeilla hyvän-
hyryä voin läämälti paistamassa, tullut keikutellut kuin hylje
liukuimilkan silojäillä ja samassa nuuskauksessa jo ottanut sekä
kämmen- että käsivarsivaralta koko miehen: »no jokos viimein-
kin lukkari lukuvuoroilk ja lahna pesässä: seisoskelleet Härkä-
niemen kanssa akkunoissa killumassa ja laseissa passaamassa,
eikös ketään jo kuulu ja Lahdenperäkin ole paikalla, ja silloin
seisoo mies itse jo omissa verkasissaan salin puolella eikä yskä-
sekään, jotta huomattaisiin!» Voidetta oli Alastalon parroilta
valunut haaskaamalti ja melkeinpä kieputellen oli joutunut oven
suulta peräsaliin ja sohville istumaan: »Peremmälle, peremmälle
nyt vaan, saliin mahtuu, eikä Vaarniemikään sinulla kintuissa
paina, vaikka metsä humiseekin havunkarvaa niin tihuvalti, että

variskin kaartaa virstan kierrot Pukkilan puolille, kun tietää,
ettei istumasijaa saa tunkemallakaan latvoissa Lahdenperän puo-
lella aitaa ja variksen pursto puskemallakaan persettä sopimaan
mänty villojen havuhuppiin!» Sojolta ja sulkaviltaan oli puheen-
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lääkettä ja sananlievikettä sekä vuodatettu että voideltu niin
sydänilloille kuin mielenpakoituksillekin, ja niin kieppaavaa oli
menonveto ja kyydinpiukotus ollut rannevinttaimissa ja koko
pyryssä ja puhdinlennossa laattialla, että puoletko itsestään ja
järjenkänninkeistään oli pelastanut mukanansa sohvalle, kun
siellä viimein istui pärjättynä miehenä nahkatopninkeilla ja
salin perillä?

»Metsäsi sinä meille tänäpänä prakkaat, vaikka meillä olisi
kymmenen partaveistä päässä jokaisella järjenterinä, mutta

mitäs semmoisesta metsästä, joka on niin tihuva ja säästetty,
ettei siunaamallakaan ja kirves kädessä pääse syrjistä sisään,
kun joka paikassa on puskan runkoa ja paksun pensasta tiellä
ja edessä niin, ettei mies mahdu työhön ja heilumaan: mitäs
villoja semmoisesta lampaasta lähtee, jonka nukka on niin kit-
saasti tukkoon kasvanut, ettei keritsimen nirkkoja saa tunke-
mallakaan juuriin ja hälvimään?» Olihan tämä ja tämmöinen
jutunkerta taas jo virkistänytkin sydänaluksia ja mielenkarvat
päässeet takaisin alkuperäisille höyhenilleen ja pöyhilleen, oli
jo räjähdellyt nauruakin maostansa, ja tuntenut itsensä rehe-
väksi ja kotonansa sohvalla: »Kyllä metsään pääsee, kun verä-
jästä tulee ja isäntä on avaamassa, jakyllä sakset luiskivat pak-
sussakin karvassa, kun hakee nirkonkärjet käheriin niiltä pai-
koilta ja korvavieriltä, joilta takkuinenkin oinas on hieno ja
myötäsuan siliä!» oli hän siis vain vapailtansa lasketellut ja
höylännyt hyvän hyryn riimiä Alastalon sujaviin, koska oli
tilaa sohvalla niinkauan kuin siinä vielä yksiksensä istui, nau-

ramisiin ja vatsan holottamisiin. »Ja siinä metsässä on jotain
kaatumaankin, jossa kirveellä on aluksi ahtautta, niinkuin vil-
laakin rutommin irkiämässä sen lampaan kupeilta, jonka kyl-
jillä hiottujenkin keritsimien kitaposkia joskus kiskottaa liika
puruntäysi liuskinten suilla!» oli hän puhellut jatkoksikin ja
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terästellyt puolestansa sopujuonta jutussa: leukahan miehellä
siinä on kuin toisellakin ja saranat myöskin pielissä!

Oikeastaan olisi ensimmäinen ontuminen kynnyksillä ollut
tämän jälkeen lääkitty mielen sydämissä ja 010 sillaan aika
mukavaa kylkiin salissa ja joukossa, ellei olisi sattunut tulemaan
juuri Pukkila viereen istumaan ja joutunut sohvalla likistyksiin
Pukkilan ja Härkäniemen väliin. Olisihan sohvalla ollut tilaa
yllin kyllin, niin ettei mitään ruumiin ahdinkoa ja tönimisen
tunkemisia ollut kummallakaan puolella jakyynärpään vaivoja
niihin punnaamisiin, että säilytti paikkansa täysruumalta ja
koko istumisen pieleltä, mutta kun istuu toisen olkapään nyhi-
millä mies, jolla on Härkäniemen hartiapuoli naapuria käsin, ja
toisella kylkivierellä Pukkilan kaltainen sätky-ankerias ja
humalaseipään huiska, niin välimailla istuja alkaa hyvissäkin
lihahöykissä ja riittävilläkin pakarasijoilla vetää ruumispaikko-
jansa varoviltansa kokoon ja luonnollista kaidemmiksi. Härkä-
niemi, ei hänestä muuta vaaraa ollut, kuin että hän istui ja
täytti paikaltansa sen sijatilan, jonka hartiakulmat tarvitsivat
hänen kummallakin sivupuolelkan, mutta hän oli kuitenkin
työläs mies vierillä ja kannontyven vertainen juttunaapuriksi
näin niinkuin tänäpänä, jolloin olivat tärkeät asiat menossa

ja ihmisen hänen uskonkappaleittensa mukaan pysyttävä koolla
ja tiiveillänsä piippunsa parissa ja ajatustensa kanssa. Pukkila
sensijaan, hän oli sulasti ja silkoilta liikkumisiltaankin jo, eikä
pelkältä hartiavaalta ja ajatuksen uhon lästipainolta kavahdet-
tava mies vierillä ja vaikka kissanpenikka silmillä tämmöisenä
päivänä, sillä asiat olivat hauraat ja heikkojäiset ja Pukkila
piruna ja penteleenä pystyssä ja kynsillänsä koska hyvänsä
kohta, kun tuli puhe parkeista ja rakentamisista ja Vaarniemen
metsistä! Tämänvuoksi ja siis hengeltään enemmän kuin ruu-
miiltansa oli Lahdenperä kohta Pukkilan tultua saliin ja istut-
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tua hänen viereensä hänen ja Karjamaan väliin alkanut tuntea

istuinpaikan ahtaaksi itselleen sohvalla ja ruvennut katumaan,
että oli ollenkaan antanut viekotella itsensä tänne ylös perän
puolelle, kun olisi ollut esimerkiksi Nordbergin rinnalla meri-
seinän vierustalla paljon ja melkolailla vapaampi 010 ja oma-

varaisempi leuan- ja muun ruumiinpito. Pihkana sittenkin,
siellä istuisin kuin kotonani, kirnuttelisin sylkeä suussani ja
puhelisin, kun lystää! oli hän päivän kestäessä kerjennyt jo
monettomat kerrat, kerjennyt sekä noitumaan että pahemminkin
sadattelemaan vahinkoaan, kun oli pitänytkin lykätä itsensä

tämmöisiin pihteihin, jossa istui ruumiinsa hiessä pelkän kielen-
palasensa vahtaamisissa joka kerta kun jotain röyhäsi vatsasta

sanomisen kaltaista!
Tietysti oli kutamiespenkillä joutunut tottumaan siihen,

että tunti- ja tiimakaupalk ja silloin kun herrassöötingit ja
keräjäherrat olivat puheissa ja protokollissa, sai pitää ummessa
leipärakoansa niinkuin kuollut särki leukojansa, mutta silloin
istui sentään virantoimissa ja kruunun palkoissa ja sai sitä-
paitsi, kun käyttäytyi sopivasti ja peitteli hammastarhat ja ike-
nen juuret kämmenensä varjoon, haukotella kangotella väsy-
mykset kiduksistansa, niin etteivät paikat ja saranat vallan pääs-
seet puuttumaan pielissä ja ruostumaan kääntymillään pitkän
joutilaisuuden vuoksi. Virantoimissa siis kylläkin ja lautamie-
hen taksipäivinä jaksoikyllä työn viitteestä pitää leukansa esi-
lukossa ja huulisaumansa umpinyöreissä sen ajan kuin palkka
juoksi, mutta kristittykin on ihminen, tammitiinukin lauta-
astia, ja kestikos edes jäsenluissaan saati vyöpinteissään sitä, että
koko päivän rääkkää itseänsä omassa lihassansa ja pitää seuras-
sakin ja salivieraana suutansa siivolla kuin tapettu kukonpoika
kurkkuansa kiekanhiiskumatta tarhan havuilla ja tukin vie-
ressä!
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Oli totisesti alkanut ajan mittaan koetella vyöhihnan
nahkapaikkojen kestävyyttä uumaympäryksillä, kun tiima-
kaupalla ja tuntitingillä oli pitänyt jutteliaan miehen samaa
päätä istua sohvalla suun pukahtamatta ja niellä pelkkää ilman
henkeä vatsaansa, nököttää paikoillansa topninkeilla niin sanan

hiiskamatta kuin olisi kielensä pudottanut pikkukamarimatkalk,
ja Pukkilan vuoksi ja varovaisuuden tähden vuovaamatta huo-
kaista edes pierun pituista hönkää henkilävistään, vaikka muut

paukuttelivat leukojansa korvien vieressä kuin kluput kaisto-
jansa kolmen parin tappopäivänä riihessä! Eihän Lahdenperä,
ei mies itse, eikä myöskään miehen leuka niitä ollut, jotka häm-
mentelivät joukossa tai hiivasivat häntää norkoilleen ja koipi-
pieliin silloin kun haukkua oli koolla ja haistellaan toisiaan,
eipä suinkaan, kyllä hänellä kieli killui, ja kieppasi myöskin,
siinä kun kellään muullakin, ja tarinajuttua hänellä oli tallella
sekä poskijuurissa että päänkareissa niin kototarpeiksi kuin vie-
raanvaroiksikin makasiinimääriltä jaköysimitoilta, jos sitte tar-

vittiin rukiisen höystettä mieshyrinöihin tai vehnäsemmän
hajuista pitopakinoihin, viisaanpiimäistä toimellisissa istumisissa
tai läjänlisää naurunräikkään viinatuoppia kallistellessa! Ei;
ei Lahdenperä ujo ollut luonnoltansa, ei suunahalta eikä sydä-
mensä repulta, kyllä hän läiskähti sekä kieltä kitalakeen että
kämmentä reiteen, istuttiinko sitten löylyhiessä ja vihtahuhdossa
saunankolk vai tosipaikassa ja pitopöydässä täysityössä viiden-
nen ja voimallisimman räätin kimpussa neljän edellisen ja väke-
vän niskaan, ja tarvitsiko kveuksissa iso valhe vielä mojoihinsa
pienen kaunistavan vahvistuksen tai pieni tosi aikamoisen ja
miesmallisen lisän hattuihinsa! Ei Lahdenperä Jumalan varus-
tamalta kaino ollut, ei pelkoakaan eikä likipäinkään, mutta mer-

killisesti oli luonto hänellä tänäpänä pysynyt saapasvarsissa ja
siivona, jopa siinä määrin, että jalkosääret olivat pitkässä istu-
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misessa alkaneet oijennella potkoa laattialla ja kärsimättömyys
nyppiä ja nytkiä muissakin ruumiinpaikoissa, niinkuin poikasena
ja pahanvekarana joskus kototuvassa ja paastosunnuntaisin
postillaasarnaa kuunnellessa, kun ei amenta ollut alkanut kuu-
lua, vaikka isäpapan sormissa ja peukalon kastamisilta jo oli
kymmenes lehdenplari luettuna ja laskettuna kääntynyt kir-
jassa! Kuri silloinkin ja isäpapan silmänmulkaus messinki-
sankojen ylitse oli pitänyt jäsenet koossa, ja sama kuri nyt
ja raippavitsan muistutus oli oman järjen piukotuksilla ja
varotuksen huiskauksilla pidätellyt varsaveriä suonissa ja kukis-
tanut valakkaoriilta ja juttuhirnalta liiat leiskuttelemisen halut
harjaskarvoista ja kaapakynsistä, vaikka varvasta olisikin kutit-
tanut konilla säärystämisiin!

Totisestikin ja todenperästikin ajatellen, niin kuka oli tänä-
pänä pysynyt visummin kuin karsina-aidan takana koko päi-
vän? En juttele, en sananpapenan pyörinkäistä päästä par-
roille! oli hän ajatellut ja varoittanut itseänsä esimerkiksi sil-
loin, kun Siviän kannu kuumiltansa oli seisonut ja höyrys-
kellyt laattialla Härkäniemen edessä ja Pukkila kytännyt Alas-
taloa ja Alastalo Pukkilaa niin likeltä kuin kaksi kukonpoikaa
tarhalla nokat yhdessä ja varvasvaroviltaan toistansa kiertäen
ennenkuin höyhenet pölyävät kummankin niskavilloista, en

hiiskasekaan enkä avatun korkkitulpan pihaustakaan päästä
pinnoistani, etten vihoita ketään ja saa niskoihini vaikka
molempia ja kaikkia kolmea yhdessä! oli hän hillinnyt ja malt-
tanut manannut itsensä, vaikka kielenpää oli poikimassa niin
vietävästi, ikäänkuin olisi puoli sisukuntaa ollut samalla haa-
vaa ja yhdellä lammashännän huiskauksella papenoitava jul-
keille! »Kummallekos isopartaiselle parta sen räpän jälkeen
leukaan jäi, entiselle rovastillekos vai Ärrämäen vaarille, kun
lukuvuoroilk toinen kysyi ja toinen vastasi jakumpikin kuuma-
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verinen kiskoi toistansa siitä paikasta, mistä naama oli leukaa
pitempi, rovasti: 'pirun porstuoitakos sinä partoinesi juokset
kvaisemassa, kun minulta keräjillä palkkaasi riitelet?' Ärrä-

mäen vaari: 'porstuat ensin ja salinperät sen jälkeen ja luuta
siepataan sieltä, minne piru on salihuiskansa lykännyt palkan
liikana talteen!' ja kummallakin oli terävän sanavuoron ja
vielä terävämmän tempauksen jälkeen pensaan vihta riitaveljen
karvanpaksua kourassa, mutta leuka kummallakin tempauksen
jälkeenkaljupielinen!» Noin oli ollut aivan kielen päässä jutun
poikanen ja sanan penikka, kytännyt kierin kippaimillansa ja
vierin vippaimillansa kärjen täpärillä ikäänkuin kolon suilla
hiiren hipsa kurkkimillansa ennen loikan luikkaa kattioilla,
noin oli ollut tapahtumassa ja tapaturma kynsissä, mutta jär-
jen nokkakarvat olivat kuitenkin olleet varuilla ja haristimilla
ja haistelleet ajoissa katin hajua, niin että kolon puolille jäi,
mikä kolossa oli turvissa, ja sananhiiri pysyi piilossa ennenkuin
katin kynsi oli niskassa: hullu silloin itsensä ja siihen paikkaan
välimaihin lykkää, missä kaksi on kiivasta ja molemmilla halot
pystyssä! Sen kompastuksen oli sillä kerralla lykyllä kartta-
nut ja niellyt sanan onnella nahkoihinsa ajoissa silloin kuin
praakki olisi ollut varomatonta ja puheenkerta vaarallista, ja
voinut syhymättömänä saada kahden kiukaan valmiit kihat
samalta kiulunheittämältä omia syyttömiä karvojansa kärven-
tämään!

Mutta kävele liukkailla ja vältä livastuminen vasemmalla,
niin jo konstailee oikeanpuolinenkin antura, ja ellet ole nopea
silloin ja mako vatupassissa, niin jo olet tönttinesi tanterissa
ja ketarat sihtaamassa taivaan sinisiin! Eikös pintelettäkin
pitänyt Härkäniemen juuri näissä täpärissä kopata kannun-
kekäle kynsiinsä laattian plankuilta ja lähteä manöövereille
salin reiteillä totipöydän haminoka kohden pirupentele alasto-
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missa kämmenpohjissa porottelemassa ja hartiariki sen seitse-
mässä tämmikiristyksessä ja väkivinossa! Oli siinä saanut

luontonsa niskaa koetella ja väkivaltaa tehdä maollensa, ettei
läjähtänyt röhänauruun ja hölkänhypyille koko syntinen
kroppa, kun se, joka oli isonen, oli harras, ja se, joka oli pieni,
oli pippurainen, ja molemmat yhdessä toimessa totisia, ja toi-
nen sylki suustansa ja toinen torostansa, kun luovittiin ja askel
oli nopea kapteenilla kuin pissan hädässä! Läjähtänyt olisi,
jos olisi uskaltanut, ja päästänyt kyljet rullaamaan, mutta

onkos kaunista röyhäileminen aterialla ennen palasen nielemistä,
ja olisikos sopinut kesken paragraaffia ja parasta parkin proto-
kollan kirjoittamista ja ennenkuin oli oman nimensäkään saa-
nut papereihin ruveta luonnolliseksi ja ruumiinröhinöille niin-
kuin sikahumalainen herrassöötinki keräjillä kesken kovinta
valankaavan paukuttamistaan tuomaripöydän päässä! Voitettu
oli tämäkin kiusaus kunnialla, niska taitettu urhoollisesti kai-
kelta huikentelemisen perisynniltä verissä, naurunporsas sul-
lottu takaisin säkkiin, jonka suusta se väkivoimin potki ulos,
ja säilytetty sohvalla naama vakaana ja latuskaisena kuin
nahanpinka topninki-istuimilla pakarain alustoilla, oli Härkä-
niemi millä kärpänkeikkumilla hyvänsä laattioilla!

Mutta veden kieli vartoo ja valvoo minkä sauman suulla
hyvänsä ravistuneen ruuhen ulkopuolella, ja pahan kyttä on
puikkimassa syntisen omaantuntoon, mistä ajatuksen lovesta
ja lävestä ikinänsä ja niinpä oli tämä viekotus ja naurun räjäh-
dys tuskin ja hädin tullen vältetty, kun jo on historia mie-
lessä taaskin ja pää kutemassa mätiä, koska ei saa silmiänsä
irti Härkäniemen pinteistä ja hopun kiiruista totipöytää koh-
den. Koskas äijä nakkaa palasen kynsistänsä, niin että poslii-
nin kahvaleet sinkuvat salissa ja kuuma vesi kihisee kattioilla!
oli hän ihmetellyt, vaikkei asian ollenkaan tarvinnut häntä
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koskea, ja tuntenut jännityksen hikeä kielensä kuoloissa. Ja
eikös vietävissäkin samassa juossut saman kuolan mukana sekä
kielen päähän että ajatuksen nikoon ilmi-eläviltään Hullu-
Friisi ja kahvikupit lentämässä liemineen omassa tuvassa ja
oman-Marin prikalta Friisin hihan pyyhkimiltä laattioille ja
nurkkiin ja ptruu! oli saanut olla kaksin käsin ja hammas-
kirissä malttinsa suupielissä ja kielensä kuolattimissa pidättele-
mässä, ettei pyrähtänyt samaa menoa ja kesken toimituksia
ja tärkeitä ja juuri, kun itse odotteli käskynkutsua kirjoitus-
pöydän vierille ja tuolin kalinoille, ettei pyyhkäissyt läpi käsien
ja harjanhuiskeille saliin sama juttu ja karkuvarsa, jonka tepas-
tukset kaikki tunsivat jo vanhoilta raveilta ja kymmenennen
erän paukuttamilta entisten täystusinoitten lisäksi! Jumaliste,
jo kuuli omissa korvissansa sätinänsä, kun kieli olisi pajannut
ja Friisi-juttuja juossut vaikka kuinka monta kiilinkäistä salin
permannoilla, sillä kun emisäkin kerta asettuu poikimisen vai-
voille niin ensimmäisen jälissä vilistää pian peräkanaa kym-
menen puhdasta porsaanpipanaa pahnoilla, jokainen nokkineen
kuin edellisensä häntäruuvin lenkissä roikkuen.

Sen saman olisi ensi rotkssa laskenut, joka tuli kuin lon-
soomiltaan mieleen, kun katseli Härkäniemen pipparoimisia
permannoilla ja ihmetteli, koska lentää kämmenistä tulinkai-
nen pivossa jakannu on palasina ja posliinina laattioissa! Aivan
sillä samalla lennolla ja puhdin faartilla kuin Friisi pyyhkäsi
kupit ja kermanekat palasiksi Marin prikoilta kattian nurkkiin
silloin, kun hän toi vasun ja koppakorin Englannin tulijaisiksi
meille muinen, kun me olimme nuoria vielä ja nuorempia talolla
ja Siina mukulana leikkimässä permannolla. 'Lapselle paijuja!'
sanoi Friisi, kun kappaleen kahvaleet prikalta kilisivät penkin-
konteissa ja maitokerma juoksi laattianraon saumoissa. Mari
seisoi kauhistuneena laattialla tyhjä prikanpelli käsissänsä, ja
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kihahti jo minunkin päähäni ja tukanjuuriini verensako pak-
suna, vaikka Friisin tunsin ja piti tietämän, että hänen
peleissään oli parasta jäädä odottamaan seuraavaa vuorotuuria,
ennenkuin vihastui. Hän oli tällä kerralla ajanut siivosti tallin
edustoille eikä niinkuin joskus tavallisesti friskatulla päällä
ollessaan tupannut rekineen päivineen porstuan ovista sisään,
sitonut hevosensa huolellisesti kriimun varresta tallin ovipieli-
määrlöön, niinkuin minä olin tuvanakkunasta katsellut, ja
sovittanut loimenkin Valkonsa selkään, ikäänkuin ajattelisi
viipyä talossa kahvin ajat ja vielä ryypyn välitkin. 'Karaa,
flikka, pihalle, ja juoksuta reestä koppakori tupaan, vedä hei-
nien alta ja kanna varovasti!' sanoi hän samassa rytinän jäl-
keen ja kun kupit olivat kilisseet ja palasina permannolla, ja
käski Mantaa, meidän tarhapiikaamme, joka askaroitsi karja-
keitoissa totopadan vieressä, sillä aikaa kuin me, Mari ja minä
katselimme julkeutta laattialla, ja Mari sydänsäryllä huomasi,
että sokerirasiakin, lasinen ja Tukholmasta ostettu, oli palasina
ja särkynyt: Siina, silloin neljännellä vuodellansa, oli jo hake-
nut ja saanut käsiinsä ja katseli sitä puoliskoa kupin kahva-
leesta, jossa oli punasen ruusunkukkasen kuva poskessa ja sini-
nen nauha maalattu kimpun ympärille. Manta olikin jo juos-
sut ulkona ja palasi nopeasti takaisin laahaten ovesta sisään
tuvanpuolelle raskasta sankakoria, joka pärepartaitansa myö-
ten oli tupottu täyteen oljilla ja heinätukuilla. 'Emännälle
tuliaisia!' pakisi Friisi vain tyveniänsä ikäänkuin ei mitään
varhaisempia seikkoja ja helisemisiä olisi tapahtunutkaan tuvassa,

ja samalla nuotilla ikäänkuin äsken: 'lapselle paijuja!' Eihän
Mari malttanut, vaikka suuttunutkin vielä oli, vaan kyykistyi
kopan viereen, ja mitäs veti esiin Friisin korista ja heinistä,
jollei ehta englantilaista tassilautasta! Niitä tuli pari, niitä
tuli täystusina kattialle, tuli kuppikin joka tassiin, kun kir-
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votti, tuli kannukin rinnassaan kultainen kruusu, ja kerma-
nekka ja sokeriastia, jolla oli kansikin päällään: Mari haki
vieläkin ja peuhoi heinissä ja korin pohjissa, kun jo kaikki oli
noukittu ja korut riveissä laattialla ja penkin syrjällä ja äskei-
sellä rautaprikalla, joka nyt oli tyhjiltänsä hyvään tarpeeseen:
Siina oli sivummalla samaan aikaan ollut toimissa ja koonnut
hoimiinsa omiansa, niin että kaksi heitä, nainen ja naisentaimi
oli yhtäaikaa polvillansa jakokoomisissa jaFriisi vierillä naura-
massa itsensä vääräksi, niin että nytkyi. Mari oli Friisin vanhan
orpanan tytär ja kummilapsi, ja tämä oli tapahtunut sen syk-
syn jälkeen, jolloin Friisin priki oli palannut ensimmäiseltä
Englannin matkaltaan kotiin ja Friislän rannan eteen.

Friislän rannan eteen! kertasi Lahdenperä ajatuksensa,
ja ymmärsi, että näpintärkillä oli liikuttu, jottei koko loiro
ollut samoilta sylkimiltä, ikäänkuin tulpan avaamilta pärski-
nyt parroille ja Friisi-juttua kpannut saliin kuin harmaata
kissaa Katinkylän veräjistä maantielle! Friislän rannan edes-
sähän ja prikin tuliaiskakasien jälkeen se oli tapahtunut, kun
Friisi plumssahti Salemin reilingiltä mereen ja jäi sen tien,
ikäänkuin olisi koijuun kiivennyt ja vetänyt täkin päänsä
ylitse. Me olimme kaikki istuneet Salemin kajuutassa, rommi
oli maistunut hyvältä, se oli friskiltään saapunut Englannista
ja tosi sanoen olimme ryypänneet vähän, ehkä hiukan enem-

mänkin. Friisi siis plumssahti mereen, kun viimein kotiin hank-
kiessa ja pienessä pääkstissa kompuroimme reilingeillä ja vuo-
roltamme kukin kiipesimme nuoratikkaita ruuheen soutaak-
semme maihin ja rantaan, putosi päistikkaa puurin viereen ja
sinne jäi, niin ettei muuta näkynyt kuin hatunknalli keikku-
massa ruuhen vieressä, vaikka kuinka tirkisti. Totinen paikka
meille muille tuli, jotka kallistelimme päätä ja kurottelimme
kurkkua Salemin reilinkipartaitten ylitse, mutta ei asia katse-
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lemisesta parantunut, vaikka sitä kauemminkin olisi jatkanut:
Friisi pysyi visusti siellä, minne oli puikahtanut, ja meri mul-
jotti viheriän mustiansa, niinkuin ei mitään olisi tapahtunut;
joku ruuhesta pärjäsi joutessansa hatunkin, joka kekkuloi ylös-
suiten partaan vierillä. Alastalon Hermankos se oli, vai joku
muu, joka sitte ensimmäisenä äkkäsi, ettei tässä ongella sei-
sottu ja tulpan keikkumisia katseltu, vaan että nyt olivat
paikat kiiruut ja Friisillä paha haukotella siellä, missä nyt oli,
jos vielä haukotteli? 'Köydet tänne ja naaraus käyntiin ja
sivaan liikkeelle joka kynsi!' komenteli hän, ja pikemmin kuin
kerjettiin oltiin toimessa ja tuhdattiin totisesti niin että leikki
oli kaukana. Nopeasti olivatkin Salemin kaikki köysikasat
täkillä, yksi sätisi sitä, toinen tätä ja jokainen neuvoi muitten
kohistessa: juoksu oli jumalaton sekä parrasreilingin vierellä
että kansitakilla. Ei sitä tiedä kukaan, mitä olisi lopulta toi-
meen saatu, ellei kesken parhainta kiskomista ja köysiläjien
kirvoittelemista Friisin ääni olisi alkanut piipitellä Salemin sen
laidan puolilta ja vastapuolisen partaan takaa, jonne ei kukaan
ollut keksinyt juosta kurkistelemaan. 'Mitä te siellä teette

ja juoksette, kun ette tule auttamaan, täällä minä jo olen
kauan odotellut, koska haakatte minun ylös: vedessä on kylmä
ja tulee vilu!' kuului sieltä, kun kaikki karasivat vastapar-
taalle kurkistamaan kidan ylitse. Siellä koiranleuka killui ter-

veenä kuin potkiva hauki ja piteli, suolavettä parroiltansa pärs-
kien ja nauraa huikkien, kiinni jostain rautavantista laivan
syrjässä: oli uuspeili sulaa koiruuttansa kompastellut reilin-
keillä, ja meidän muiden peljästykseksi puljahtanut veden alle
ja saman tien kölin alatse aluksen toiselle kyljelle nauraaksensa
sieltä meidän pusinoitamme hänen pelastamisekseen.

Peto hän uimaan oli ja sama koiranleuka aina. Sekin kerta,
kun hän kahden Ericsson-veljeksen kanssa käveli jäihin samaan
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avantoon, ja Ericssonit alkoivat huutaa apua! 'Mitä hemme-
tissä te huudatte ja pidätte ääntä, ihmiset luulevat pian, että
me rikelemme!' (toinen Ericsson-veljeksistä oli hänen koti-
vävynsä ja hänen tyttärensä kanssa naimisissa) sanoi Friisi
vain ja kieppasi itsensä jään reunalle sekä kiskoi molemmat
toisetkin avannosta. Historioita Friisistä oli vaikka kuinka
monta, ja jos yhden lopetti, niin toinen oli hännässä. Eikös
hän hevostansakin ollut opettanut semmoiseksi, että se nousi
pystyyn aisoissa, kun hän kiristi ohjaksista, ja pelasi paikoil-
lansa seisoen etukonteillansa ilmassa niinkuin sirkuskoni mark-
kinateltassa? Nauroi hän, kun manterilla ajaessa ja kulkusten
kilistessä ihmiset tien varsilla karasivat akkunoihinsa katso-
maan niin monta, kuin nenänpäätä ruutuihin mahtui likisty-
mään, ja Valko teki konstinsa, kaapat vilskuivat ilmassa ja
nenänpäät katosivat akkunalaseista kuin rihvelkaululta kir-
joitus, kun sen pyyhkii: suoraan pookista sisään luulivat hul-
lun täyttävän ja varosivatpa opin saatuaan kai ainakin sen

päivän talossa akkunoihin juoksemasta ja laseissa roikkumasta
joka kerta, kun kulkunen kilisi tiellä ja joku syyttömissä toi-
missansa ajoi asioillansa ohitse!

Tuli samanen Friisi kerta Pukkilaankin, kun isäntä, nykyi-
sen Petterin isä, sattui olemaan poissa ja emäntäkin ulkona
kotoaskareissa. Renkivouti oli kuitenkin tuvassa, istui tuvan

penkillä, kun vieras tuli, ja koska hän oli sirkku mies ja nenä
tornina naamassa, niin arveli hän, että nyt hänen oli ajettava
isännän asiat talossa ja otettava iso vieras talonvertaisesti vas-

taan. Kulmakaapissa oli puteli ja vieressä isännän pikari, niin-
kuin vouti tiesi, ja niinpä kiersi hän pöydän kulman taitse
kaapille, nouti hyllyltä viinaputelin, leveän tukholmalaisen möö-
pelin jäänvalkoista lasia, jonka hilkkuvaan kylkipintaan oli
kuin lumisormella piirretty sirokirjoin: välbekommen! tai niin-
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kuin isäntä ryyppyä kaataessaan sen joskus selitti: suihin ja
makoon! Puteli siis haettiin pöydälle ja viereen ryyppyksi,
ja vouti kaasi pulputteli ensin vierasta varten pikarimaljan
kitatäysilleen sekä läksi sitä kantamaan suunavajaisiksi tuli-
jalle: tarkoitus oli kait voudilla, että ensimmäisen tyhjentämi-
sen jälkeen hän kaataisi lasin uuden kerran täyteen omia pos-
kiansa varten. Poskillensa vouti saikin, vaikka toisella tapaa
kuin hän oli ajatellut, ja ulkopuolista voidetta. Friisi oli nimit-
täin seurannut tarkkuudella toimitusta, ja kun vouti keski-
laattioilla, jonne Friisi oli jäänyt seisomaan, kökötti pikariansa
vieraan otettavaksi, niin ottikin Friisi sen hakuihinsa ja vaka-
vaan vasempaan käteensä, mutta huiskaisi samassa oikealle
latuskaisellansa makean ja tuntuvan muistutuksen voudin kor-
vallisille, sekä käveli senjälkeen täysi malja kädessänsä pöydän
vierille, kiersi lasitulpan uuden kerran auki putelin suulta ja
kaasi huolellisesti joka tipan pikarista takaisin alkuperäiseen
taiteensa. Ei siinä sanaa haaskattu, eikä naurun komeljaa pääs-
tetty parroille, kun puteli ja samaten pikari juhlallisesti nos-
tettiin pöydältä ja edelleen sanan hiiskamatta suljettiin takai-
sin kaappiin ja kaapin ovi painettiin kiinni sellaisella vakavuu-
della, ikäänkuin ei sitä avattaisi tällä puolen ensi pyhäinmies-
ten päivää. Vouti, joka oli jonkun verran lommoisena ja
tyhjäkätisenä miehenä jäänyt ensin seisomaan keskikattioille
ja sieltä, asian ymmärrettyään, hiljaksiltaan alkanut hiivata
itseänsä ovensuuta ja saranaläpeä kohden, sai nyt kaapinovelta
semmoisen silmäyksen, joka seisautti hänen paikoillensa niin-
kuin naulan kärkeen, ja samalla ikäänkuin kysyi, että ymmär-
rätkös poika, että kaapin ovi on nyt kiinni, ja pysyy suljet-
tuna niin kauan, kunnes parempi mies sen avaa! Vouti kat-
seli lankun rakoa saapaskärkiensä edessä, ikäänkuin kadehtisi
senkokoista otusta, joka sitäkin tietä pääsisi livahtamaan
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silmäin näkyviltä, mutta oli oven linkkukin vielä niin kau-
kana, ettei sopinut siihenkään kajota ja kadota. Ei Friisikään
hellittänyt syntistä silmistänsä sillä aikaa, kun kaapin ovi
nyt avattiin auki toinen juhlallisempi kerta, puteli noudettiin
vakuuttavasti takaisin pöydälle ja pikari myös, tulppa irroi-
tettiin suulta ja pikarimalja reunojansa myöten pulputeltiin
täyteen sekä partaviiksien pyyhkimisen jälkeen pois tieltä ja
suulta kaadettiin tasalaitaisiltaan viimeisen pisaran juoksemille
asti suun tuimistuksiin ja kurkun virkistyksiin omilta otta-

milta ja isännän vieraan oikeuksilla eikä talon rengin luvilla ja
ryyppyvarkan tarjoomilta. Vielä tuimempi oli silmän kieraus,
kun toimituksen jälkeen ja partakarvojen kuivaamisen päälle
puteli oli nostettu takaisin paikoilleen hyllyllä ja pikari myös-
kin ja kaapin mäntyovi entistäkin päättävämmällä painolla
lykätty umpeen: tunnetkos huudin polttavan poskillasi ja tie-
dätkös tämän erän jälkeen tämän oven nähdessäsi entistä
paremmin, että se ovi, joka on suljettu, on suljettu silloinkin,
kun isäntä on talosta poissa? kysyi tämä silmä voudilta, jolla
kuitenkin jo oli oven linkku kämmenen pitelemillä ja porstuan
lankkulaattia kohta jalkojen alla!

Mainio uimari Friisi oli ja suuri hulluttelija, mutta mereen
hän kuitenkin hukkui ja totisessa toimessa kuoli: hajareisin
istuin minäkin kölin harjalla ja pitelin kangistuvin käsin
itseäni kukkuvilla paatin kyljillä ja liukkailla sivukumoilla,
kun katselin, kuinka Friisi vajosi silmieni edessä upiin ja
aaltoihin meitä pelastaessaan. Iniön aukolla me olimme seilan-
neet kumoon, en tiedä, kuinka kävikään, mutta kevätkylmässä
meressä me yhtäkkiä olimme kaikki sotkumassa ja paatti alas-
suiten köli ylöspäin vieressämme. Friisin kihankaidat kasvot
näin silloin viimeisen kerran, hän oli saanut riisutuksi tuluupit
päältään, jotka hänellä olivat kylmän merituulen vuoksi yllään,
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ja huitoi meressä kuin syltätingin hakkaaja pinon vieressä.
Teersalon Fiinan hän ensin toimitti paatin kukuille, senjälkeen
hän autti kölille Vähäniemen Matin, joka oli kankea jäsenil-
tänsä ja kohmeinen, ja jokaiselta yrittämältänsä livastui takai-
sin laidoilta, viimeksi tyrkki hän minuakin selkäryhästä, että

sain purin ja ruppeuksen kölipuuhun ja väännetyksi itseni
väkivoimin poikkiruumiittain ensin paatin niskoille ja siitä
hivuhiljaa hajareisin keulakokan harjoille, jotka olivat niljak-
kaat kyljiltään kuin vietävät, melkein kuin jäiset. Piukat
paikat siinä olivat ja tohduksissani olin minäkin, niin että
tovin ajan perästä, kun olin pärskinyt suolat suustani ja taas

jaksoin uskoa, että mäntyä oli tosiltansa ja laudanlujana paka-
roitteni alla eikä enää sätkinyt koko kropaltaan ja henkensä
edestä pohjattomilla ja veden vetelissä, vasta silloin huomasin
taas uuden kerran Friisin. Hän oli sillä ajalla hakenut keula-
pestin suuhunsa ja hinasi puhki meressä rantaa kohden meitä,
koko lastia: uskoi, ihmisparka, uimisen taitoonsa, mutta ei
ajatellut merta, joka viikkoa sitte oli vielä maannut jäässä
ja oli raudankylmää! 'Vei, pahus, lakkinikin: mitäs limperiä
hauki-ahvenilla on minun helsinköörini kanssa tekemistä!'
puhui hän vielä ja yritteli viimeistä valjua leikinlaskuansa
meressä, kun huomasi minun katselevan itseänsä ja vallinaalto
samalla ryöpsämällä pyyhkäsi karvalakin hänen siihen aikaan
jo aika harmaalta ja likomärkinään karvatupsuiselta päätukal-
taan. Me olimme likellä rantaa silloin jo, ja minä katselin
kallioita, kuinkas saa kyntensä noiden kaljuihin, kun rysäh-
detään, mutta kun katsoin takaisin Friisiin, niin pestinuoran
pää roikkui löysiltänsä vedessä eikä Friisiä näkynyt missään:
väsynyt hän oli kesken ja meren kylmä kiivennyt konstik-
kaaseen sydämeen juuri rannassa, vaikka meidät pelasti. Juo-
nikas palanen hän oli niin elämässä kuin kuolemassakin, mutta
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jalo mies sittenkin sille, joka sisukuntiin näkee, ja toimellinen
asioissansa: herroiksi hän poikansakin kouluutti kaikki kolme
Turkua ja Helsinkiä myöten, niin että nyt ovat opinsaaneita
ja lehtoreita, vaikka meidän ikäisiämme, ja isoisia kommerse-
rooteja Pietarissa asti ja pankinpulpettien takana sekä esikuvia
pitäjässä, jotta pojista voi tulla miehiä ja peräpakan astujia
muuallakin kuin merillä.

Tiesi Lahdenperä siis ja arvasi muittenkin tuntevan sen,
että siitä leukapielestä, joka oli hänen, lähti historiaa, koska
vain ja milloin tarvittiin ja niin pitkältä loirolta kuin juok-
sua kulloinkin kysyttiin jouten istuttaessa, virstamitalta tai
kyynäräkaupalta, epistolan esiselitykseltä tai evankeliumin täys-
saarnalta, kun vain käski seurakunta tai vaati oma terveys
ja ruumiinmaon hengitys, mutta tänäpänä hän oli pitänyt
säkin suuta tihdillä, oli varonnut ja ajatellut, että puhiskoon
sisässä mitä ilmaa hyvänsä, minä pidän suuni ja pysyn nahois-
sani, vaikka pinta pakahtuisi, niin en vihoita ketään, ja kolhaise
arkoihin paikkoihin niitä, jotka ovat isosia ja pullistuksissansa
ja senvuoksi rauskaspintaisia ja haurassaumaisia hengenrakoil-
tansa. Minä olen lautamies ja tottunut virantoimituksiin ja
tiedän pitää huuleni mytyssä ja ajatukset nyytissä sen ajan
ja päivän selän, joka on istuttava suun pukahtamatta mui-
den riidellessä, ja nuokuttava kärsivällisesti penkillä, ja miksei
minulla ole pakarapintaa sohvannahkaistenkin hieromille ja
parranpiikkiä torkolk salinpärinöihinkin, jos viisaus kuiskaa
korvanjuureen, että vaikeneminen ja leuanvartioiminen on jol-
lain täpärällä ja eräissä seuroissa tärkeämpi kuin prätiseminen
ja kielenpaukuttaminen! oli hän kohta sohville istuessaan, ja
senjälkeen kun Pukkila oli tullut hänen viereensä ja kyynär-
päänapurikseen varottanut itseänsä ja neuvonut. Ei ole silloin
otollinen paikka piipun sytyttelemisiin, kun liikkuu pahna-
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parsilla tai sulloo rohtimentappuraa tukoksi ladattuun pyssyn-
suuhun, eikä Pukkilan vierillä ja hänen korvainsa harumilla,
sen hän kohta oli arvannut, ollut tänäpänä melkoakaan ter-

veellisempää pakista rotevia Alastalon parkista enempää kuin
muutakaan maon mukaista ja maakreivin puhetta Vaarniemestä
ja omasta metsästänsä! ja niinpä olikin koko jumalan päivän
saanut istua varoviltansa ja puhista omissa pielissään, ikään-
kuin olisi sinetti painettu jakruununkkkaa omille eläville huu-
lille! Uskollinen hän olikin ollut tähän asti ja pysynyt niin
siivona sohvalla sekä lerviltänsä että melkein ajatustensa kar-
voiltakin, ikäänkuin olisi kirjoittanut itsensä rippipöytään täksi
päiväksi ja harjannut sitävarten sielunsa nukkapuolet siliöiksi,
niinkuin herrassöötinkiherrat sunnuntaihankkinansa nutunnis-
kat ja verkaliepeet pyhähuomeltaisin keräjätalossa. Kun pih-
tejä piukataan kiinni, niin ei siinä muu apu auta, kuin pitää
näppinsä koreasti poissa raosta, ja kun Pukkila ja Alastalo
ovat leukasilla samassa salissa ja parkkiasioissa, niin silloin on
syrjäisen yhtä viisasta pitää kielensä kaukana siitä leikistä kuin
peukalonsa loitolla pihtipenkin puristimista! oli Lahdenperä ker-
jennyt neuvomaan itseänsä jo lukemattomat kerrat päivän
kuluessa ja varottamaan kieltänsä.

Istunut siis oli Lahdenperä tähän asti — laskematta lukuun
pientä kävelemistä totipöydän äärille ja sieltä takaisin — istu-
nut niin urhoollisesti ja hievahtamatta paikoillansa sohvalla
ja vartioinnut ja varronnut niin uskollisesti leukapieliänsä, että
hän itsekin jo oli jossain ajatuksen välissä ihmetellyt, eikö
tämmöisessä olemisessa jo housujen takapielikin pian ala kas-
vaa sammaletta sohvalla ja saranat ruostua niissä loukuissa,
jotka jumalan luomalta sentään ovat suodut ihmiselle jutun-
pitoa varten poskiin! Juuttuu kielikin kitalakeen kiinni ja
järki kuivettuu pääkopassa pieksi! oli hän lohdutuksikseen
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manannut osaansa ja harmitellut, kun näin kestävästi ja yhtä-
jaksoisesti oli täytynyt pysyä viisaampana kuin luonnostaan
ja veriltään kuitenkaan oikeastaan oli, ja kävellä liikkua var-
pasillaan ja herrastella ymmärryksen harppaimilla täysantura-
astumisen sijasta ja rehellisen leukajärjen asemasta, niinkuin
suu rojoiltansa sitä laskee ihmisen naamasta ja talonpojan tau-

lusta. Tosi sanoen olikin Lahdenperän mieli päivän mitassa
aika lailla laskenut, joutunut pahasti lommoihin ja latuskai-
sillensa ja melkein siinä kunnossa kuin Kitukorven Vähän-
perän emännän pitonenäliina, jota puolen vuoden pyhät on
Kolminaisuuden ensimäisestä sunnuntaista alkaen kannettu
joka kirkkopäivä samoissa laskoksissansa ja käyttämättömänä
pivon taattina ja ristikäden hurskautena niin saarnan nuok-
kumilla kuin kirkkotarhan nyökkymilläkin, ja jonka kulmat
ja laskutusten taitteet vähitellen ja viimeisinä kolminaisuuden
päivinä ja kolmannenkolmatta pyhinä alkavat hilvahtaa aut-

tamattomasti mustanpuhuvilta ja vilhiän tuhruisilta ulko-
syrjiltänsä siivoista sisäpuolustoistansa huolimatta, jotka vielä
olisivat pyykkipuhtaita ja nenänpyyhkimisiin mahdollisia.

Olikin tämän vuoksi vaikuttanut melko virkistävästi ja
aikalailla rohkaisevasti Lahdenperän mieleen ja munaskuihin,
kun Alastalo viimeinkin oli tullut taputtelemaan ja tyrkki-
mään hyvän suopiansa selkäpieliin ja lykkimään sopuväkisin
istuimilta ja sohvilta liikkeelle ja kirjoituspöydille käsin. »Lais-
kotellut tässä topningin kulumilla koko jumalan päivän, eikä
vielä kävellyt töihin ja kirjoittamisiin, vaikka on sitä varten

taloon tullut ja mönsträtty saliin, ja iso-ikäinen mies mene-
mään itse jälestä sinne, minne oma nokanluu edeltä kulkee!»
pajatteli vielä korvissa ja raitistuneissa verissä hyvänahkainen
panettelu ja Hermannin hyrinä Alastalon ähinöiltä olkavierillä
astellessa. »Jo sinä olet herroiksi tottunut herrassöötinkien
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parissa ja tuomarien totirommeilla, kun saa noikkia nöyrä-
pikenttinä ja tuupata hoikkavartinen henkensä takaa edes-
käypänä, ennenkuin saa tornin ja Baabelin väkivoimin ja
hartiatyöllä liikkeelle, ja miehen sohvalta edes omille metsä-
rahoillensa ja pännäpirauksen vaivalla parkinretariksi ja jako-
likviidin korjaajaksi syyskymmeninä loppuijän päivinä!» Ei
maksanut taritsijalle suunavausta enempi puheenheinä sulloma-
sylittäinkään mitattuna, eikä ollut vaiva korvaläpän levittä-
mistä ankarampi kuulijallakaan kehoituksen rehun kätkemi-
sessä kuormakaupalla mielen latoihin, ja niinpä oli ollut ehty-
mätön mannan vuoto Alastalon huulilta, ja väsymätön loiron
latko ja lääkken litko Lahdenperän sydänperseissä.

Tuoleilla nyt kuitenkin istuttiin ja känsäkoura oli hakenut
hanhensulan koparoihinsa pöydän vehkeiltä ja telinetälleiltä.
Juuri hanhensulan, sillä Lahdenperä tiesi virkatoimistansa ja
vanhaltansa, että sama peli ja vastahakoinen työnvähti oli,
jos millä raapustimelk ja kärjen kurjelk nimensä piirsi ja
pränttäsi mihin paperiin ja protokolkhaasteeseen kulloinkin
tarvittiin, ja että yhtä kernaasti silloin viljeli sormissansa juh-
lallisemmankin näköistä kynänkpaa ja ilmojen havijaa kuin
tavallista puutikkuakin ja laihaa varrentynkää, ruostunut pän-
nänterä päässään ja kärjennirkossaan. Se oli kirjoittamista ja
nimenvarpaamista alkaessa aina eri vaiva, että sai suostuteksi
varrenpään sopivasti ja juoksuluontoon peukalon ja isonsormen
välirakoon, mutta kun varovasti autti ja järjesteli vasemmalla
kädellänsä, niin istui pihkana kuin istuikin pian kuin pih-
deissä ja pierunpuissa etusormen holteilla ja siinä missä sen

pitikin, ja työn sai alkaa, kun vain oli katsonut paperilla nimen-
paikan valmiiksi ja merkinnyt vasemman käden etusormen

päällä rativiivan alun selväksi eteensä sekä kastanut pännän
kärjen tolpon märkiin ja mustan upiin. Näin olisi nytkin
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saattanut rauhassa tehdä, ryäistä röhäyttää kurkkunsa selkeäksi
ja lähteä kiston selkään paperilla kuin viikatemies niitun
lakealk, ellei juuri samassa tingassa, kun jo oli yskäissyt ja
juuri piti ruveta työhön, Pukkila itse omine naamoineen ja
nenäorsineen olisi ilmestynyt pöydän vierille ja istunut toti-
ksineen tyhjälle tuolille pöydän vasemmassa päätypäässä. Oli-
kin, viholainen ja pirunpahan pikkuorpanan serkun setä, saanut

totinsa sekotetuksi ja prykinsä valmiiksi juuri tähän tärkim-
pään täpärään, kun olisi tarvinnut kaiken henkensä ja sielun-
väkensä koolle nimensä kirjoittamiseen ja hartiavaivan hartau-
teen, ilmestynyt kykkijäksi pöydän nokkaan kuin varis riuku-
puulle siemenvainion aidalla kylvöpäivänä, ja jäänyt tirkkaa-
maan kuin tikka toukanläpeä puussa sitä, kuinka pännä kul-
kee toisen ihmisen kädessä, kun toinen ihminen kirjoittaa:
sopikin hänen nykyiseltä paikaltaan ja vasken valitusta vasem-
man puoleisesta pöydän päästä sihdata suoraan silmäkulmien
puskista alastomalle paperille selviltänsä hänen edessänsä kuin
auringon pleikeille levitetty liinapalttina kedolla! Hämmensi
sanomattomasti ja enemmän kuin uskoi tuommoinen vieras-
mies vieressä ja kirkonharjan naakkaherra kurkunkurottajana
pielillä kirjoittamisen toimitusta ja käden kuljetuksen vapautta
paperilla: pitikös ja tarvitsikos Petterin jo nyt, ennenkuin
itsekään vielä oli asiasta lopullisilla perillä, jo kynän sihdeistä
ja torkotuksen juoksuista lukea noukkia Pihlmannin silmiinsä
ja haistella nuustia Pukkilan sieraimiinsa, mikä ja minkä kokoi-
nen parkinosa hänellä oli meininkeissä mielessänsä ja lähtemässä
pännänterästä, kun hän pääsee riviradin loppuun ja kirjoitta-
misensa päähän? Lahdenperä karkaisi kuitenkin luontonsa,
sillä olihan hän sittenkin lautamies ja ollut liemissä monen-

kaltaisissa; hän ajatteli, että katsele, minkä katseletkin, ei
pahempia kuitenkaan tapahdu, elleivät silmäsi repeä, sekä alkoi
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kirjoittamisen: hän tunsi myöskin ja tiesi, että Alastalo seisoi
selän takana niin likellä, että puhalluksen tunsi niskakarvois-
sansa, ja kurkisteli hänkin olan ylitse papereihin, ja mitä niille
syntyisi, joten hän omasta puolestaan hyvin ymmärsi arvata,

että mitä Pukkila ajattelikin ja singotteli kulmaluktensa pei-
toissa, niin tänäpänä oli kuitenkin harkitumpaa ja terveelli-
sempää pysyä nuoteissa ja virsitahdissa Alastalon Hermannin
kanssa ja säilyttää käsi vakavana silloin, kun kirjoitti nimensä
ja parkkiosansa.

Painaviltaan nyt kirjoitettiinkin nimenvakavaa paperin
pintaselkiin, kynä kynsi kuin olisi sulan kärki martonurmen

käännössä paatuneen kesantopellon savikoilla, hartia väänsi
kuin lapiotyön ponnistuksissa ja ojanpohjan nostoissa ja suu

autti osaltansa tuikeata toimitusta kiskomalla väkivängältä
huulten hörppää ja huulten venyvää samoille vinoille jakukun-
koukeroille, kuinka kulloinkin oli sulkarapsun työläs vaelto
ja kurssinkuro paperin tasaisella ja nousuttomalla vastamäellä,
jonka taipaleella saattoi ihminen hengästyä matkalla ennenkuin
oli kunnialla ja ilman pahempia äkkipolvia rativiivan rihmalta
enempää yläviistoon kuin alaspäin kompastellenkaan päässyt
vasemmilta reunoilta oikeanpuolisen laidan rantahaminoka
kohden.

--»Taavetti Taavetinpoika Lahdenperä» muodostui niinkuin
lukemattomat kerrat varhemminkin lautamiehen varman käden
kuljetukselta vakuuttavasti paperille, jopa puhtaastikin ja suju-
valla käsialan juoksulla huolimatta kirjoittamisen vaivannäöstä
ja hikihelmistä punakalla otsakupuralk. — Samaan menoon ja
hengenvetoon jatkoi nyt sulka pysähtymättä ja kerta raville
ja alkuun päästyään työtänsä paperilla saran päähän asti, ja

sekä Pukikk että Alastalo saivat nopeammin kuin kumpikaan
oli odottanut ja äkkipiraukselta lukea parkkikirjasta jaLahden-
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perän nimen jälestä ~0/i osaa'. Numeromäärä oli kirjoitettu
niin nopeasti ja ilman pitempiä syynäilyjä, kuinka muut ennem-

min olivat osansa kirjoittaneet paperille senvuoksi, että Lahden-
perää kismitti Pukkilan kyttäileminen vieressä, ja että hän
tahtoi uhallakin ja vaikka Pukkila kuinka katseli, näyttää
hänelle ja nopeasti, että hän oli tällä haavaa mies siihen mihin
Pukkilakin ja kirjoitti parkkiosansa niinkuin joku toinenkin.
Ehkä humahteli hänellä myöskin verissä muisto Vaarniemen
metsästä ja ajatus siitä, että tottamar mies sentään omasta

metsästä rakettavaan laivaan osan kirjoittaa ja sillä puhdilla,
ettei kynnyksissä kompastele! Summa asiasta vain oli se, että
parkkikirjaan nyt oli pyöräytetty osamerkintä ennenkuin Alas-
talo oli kerjennyt hätään ja käden pidättelemisiin tai Pukkila
avaamaan suutaan kitanauruun ja kurkkuholotukseen, ja että

kummankin luettavana nyt seisoi selvänä sifralukuna raittiilla
paperilla la/i-

Akstalolk oli tunto, ikäänkuin unenhorkkeessa, jolloin ei
vielä ole täysin heränyt, ja olisi kärpänen hätistettävä narise-
masta silmiltä, mutta käsi ei tottele vielä, ja kärpänen härisee
yhä julkeampana ja likempänä kasvoja! Olikos tosikaan, että
tuommoinen pilk oli läjähtänyt paperille ja parkkikirja sol-
kattu omien silmien edessä? Pukkila sensijaan uskoi sisunsa
vuoksi ja ihmisluonnon kateuden ja vahingonilon vikkelyy-
dellä nopeammin näkemänsä. »Jaa-jaa!» sanoi hän, »kun kerta
kirjoittaa, niin kirjoittaa miestavalk ja sen varan päällekaupan,
ettei kohta huomenna tarvitse juosta parantamassa satsia!» tuli
vielä tyvenesti ja myönnytellen pöydän päädystä, vaikka
silmät vilskuivatkin kulmatupsujen varjoissa kuin olisi ollut
vähintäinkin tusina, jollei jo tusinan kolmannusta täystusinan
lisäksikin, ja tarkkaa kuudentoista laumaa karaavia kärppiä
valloillaan luikkimassa ja kurkkimassa vuoroin kuonopäineen
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vuoroin häntävihtoineen Pukkilan kummankin näköraon ja
sielunakkunan kolonsuilla ja rengasaukoilk. »Koppa kädessä,
vasukopan kori Vaarniemen metsässä marjallakin juostiin, kun
poikia oltiin, pojankyynäriä, ja vadelmia noukittiin, vadelman
mesiä koppakorin pohjille! tusinantäyttäkös sinä silloinkaan,
tasatusinaakos edes koskaan, kysyn, kannoit heiluttelit, pojan
perso ja vadelma-ahma, kannoit heiluttelit korin pohjilla kierin-
käisiä yksinkäisinä, kun oli sullottu suvipäivän mitta varsi-
pensaista poskiin ensin se mitä sinne mahtui mehonpunaista,
ja senjälkeen, ennen kotoonlähtöä ja ehtoonkskua, varistettu
kopan kopiseviin marjan nimiksikin pyörinkäistä, mitä muis-
tettiin jaoman suun ohitse maltettiin, tusinantäyttäkös, kysyn,
koskas keksit kotoveräjillä ja pärevasun perillä punanvierin-
käistä korinnurkkain lymyillä senjälkeen, kun oli matkalla-
kin maistettu, mitä oli kerjetty ja koura kahminut pohjilta,
tusinanvertaakos, kysyn, oli marjaa kopassamme silloin, kun
Vaarniemen metsästä muinoin vadelmilta palattiin, mutta par-
keista, parkkikivan pikkasista kait on parempi saalis sinun
samassa Vaarniemessäsi, ja mistä ei täystusinaa noukittu
vadelmavattua suvipäivän mitassa kapan koriin, sieltä nyppii
yhdellä nyhtämällä latuskaisen paperin ainoan riviradin kor-
joon kolmen topin laivoja kuustoista täyskappaletta samassa
kimpussa! Lahdenperän lammasnavetassakos, oman lammas-
karsinasi veräjän suulkkos, kysyn, sinä ennen kotoa lähtöä
kävit lukua oppimassa parkinkirjaa varten ja vuona vuonalta
sormi koholla karitsakarjaa laskemassa, montakos yhden kap-
paletta on kuudentoista nelisorkkaisen vilinässä, jottet sitte
sekaantuisi määrissä ja topintorkojen knuppiluvuissa, kun pääs-
tät parkkia viliviltään paperille niinkuin imisä porsasta lätin
pahnoille!» Pukkila oli Pihlmannia ja täyttä Petteriä, ja koko
mies oli, niinkuin tuiskisivat parrankarvatkin joka-ainoa kär-
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jiltänsä samat singat pirusta ja pikkupentelettä, kuin silmän-
tulimmaisetkin puskainsa alta ja kielenpalanen suun plakka-
rissa: kun nitistää, niin nitistää, ja kun saa yhdenkin kymme-
nestä kirpivästä kyntensä alle, niin sen luteen litistää latuskai-
seksi pöytään ja voimalla!

»Takaperittäinkös sinä, niinkuin sinun vanha Friisisi perse-
edellä taivaaseen ja taivaan tikkaille, takaperittäinkös sinä,
kysyn, parkinkirjaan kävelet, koska klumppipuoli ja klopin
paksu pamputtaa edellä ja ylätasangoilla kun pipopuoli ja
lirtinpää vielä lirkuttaa kaluna ja yhdenmerkkinä tankonappu-
lan akroikuilk! Kyllä sinä Friisisi muistat, niinkuin monta

kertaa olet itse kertonut ja nauraa röhissyt, kuinka Kiparluodon
häissä kolmannen hääpäivän ehtoona, kun jo tuli maailma sur-
kealtakin ja pikiseltä kantiltansa mieleen, Hurunkorven Taa-
vetti oli pilanpäiltänsä, vaikka kolmen päivän tuoppitaksin
jälkeen melko häkäisenä ja karvassavisena pään mullaltaan
kysynyt Friisiltä, millä hiivatin pelillä tämä kerta ajattelee
juonitella itsensä ja sielunmajansa taivaan portista sisään ja
paratiisin penkin istujaksi, kun ulkopitäjäläisenkin, niinkuin
hänen, täytyi jo yksistä hääpidoistakin huomata ja päätellä,
että syntisäkki ja lervisuu Bileamin aasin selässä oli leikin-
taakka ja höyhenpussin painoinen sen koiruuksien kuorman ja
leukomisen tekosynnin verroilla, minkä hän, Friisi, oli sälyt-
tänyt omantuntonsa ryhille ja tuomiopäivän muoniksi jo yhden
pelkän hääpidon ja vajavaisen puolen viikon aikana. 'Kyllä
sinä itsesi Pietarin verkon silmitse kiemurtelet, sen minä
ymmärrän miehestä ja sinun leukasi koukusta, mutta millä
pyrstön piruttelulla ja leukaevään koiruudella se tapahtuu,
sitä minä ihmettelen?' oli Hurunkorpi sanonut ja sylkenyt
laattiaan. 'Oi voi sinua, kun sinä olet manterelainen ja hidas-
juoksuinen järkesi tervalta!' oli Friisi sanonut. 'Kristittykin
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on ihminen ja höyli, kun se on hänelle hyödyllistä, ja Pietari
hurskas kalamies ja yksinkertainen opetuslapsi, ja minä noikin
hänelle, kun hän kyselee, ja kävelen takaperittäin, kun hän
tulee likelle. Juttua minä pidän koko ajan niinkuin kukko
kiekumista, niin Pietarilla on kuulemista ja muinaisten muis-
telemista, ja kun katselen häntä ja pidän kasvoni tarkasti
päin ja hänellä on partani koko ajan näkyvissä, niin mistäs
hän ymmärtää minun jo kippaavan krapuna takakonstia tai-
vaan tikkaita niinkuin edeskäypä portailla häävieraita pors-
tuaan saatellessaan, mistäs hän ymmärtää, sanon, kun on
vahdinvirassansa tottunut näkemään taivaaseen kiipustajat aina
housupuolilta ja selkämyrryn verkapingoilta kiiruunkilvassa
nuoranappuloilla, kun taas parranpärinä ja leuan loputon
sätinä on hänelle jokapäiväistä leipää ja kyrsäkannikan syrjää
niiltä, joita ei hätistämälläkään saa järkiinsä, ennenkuin tyrk-
kii tuuppii rintapieliltä väistymään selkä edellä ja askel aske-
lelta sekä taukoamattomissa suukeräjissä ja silmämunan tirkis-
tyksissä silmämunaan siihen kitaan ja katoon, jonka takana
odottaa helvetin kuilu kuin Kunkkalan kaivo: kyllä minä
itseni Pietarin kanssa pärjään, enkä hänelle kantapäitäni näytä
ennenkuin taivaan luukulla, kun itse jo olen paratiisissa ja
patiinit Abrahamin korjossa!' Friisi oli klipparimies ja järki
hänellä elävä pään latvoissa kuin tuulen henki lehväksissä, ja
ymmärtää sen, että hänen komeljansa eivät olleet loppuneet
vielä paratiisin porteillakaan, mutta kuinkas sinäkin, jonka
takatyvi on Lahdenperän takatyven tukevuinen ja järjen-
knuppi jotenkin samanpaksuinen, kuinkas sinä, kysyn, yrität
sinun riitinkeissäsi Friisin pyllyjä ja lisäksi vielä maakamaran
tanterilla, jossa ruumis niinkuin järkikin kuitenkin vielä on

raskaampi ja kankeavatsaisempi kuin sielu taivaan tikkailla,
kuinkas sinä yrität Friisin keikkoja asiatoimissakin ja parkin-
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kirjoissa, eikä yksin piloissa ja paratiisin portailla, ja kirjoitat
laivaosasi paperille ketarajalakset ylöskäsin päin taivasta ja reki
istuinpuolineen alassuken kinoksessa! Känsää isovarpaan kuh-
mulla kutsutaan lihtuunaksi ja se on kaino ruumiinpalanen ja
kätketään sukkaan ja saappaaseen, mutta sama patsas näyttäisi
pirun sarvelta otsan kulmalla, eikä sitä kuhmuraa peittäisi
näkyviltä, vaikka vetäisi lakin särmiä silmille asti: pirun, sarvi-
pirun sinä nyt olet kirjoittanut paperille, etkä laivanosaa! sanoi-
sin minä, jos minä nyt olisin Alastalon sijassa ja suuttunut

ja katselisin pukinkruunua parkkikirjassa!» Nämä viimeiset
lipeänsä ja suolanmujunsa sanoi Pukkila jo silmä siirrettynä
Lahdenperästä ja tämän, näissä ryöpyissä ja oman rötöksen
tiedossa aikamoisen syntitaakan painamilta hartioilta Alastaloon
ja tämän melko punottaville otsakupareille.

Tosi olikin, ettei Alastalo tällä haavaa ollut mikään lau-
pias lammasvuona katseltavaksi ja villoiltansa, vaan pikemmin-
kin kahlekoiran karvainen, ennenkuin se häyhäsee kiinni kint-
tuun. Eihän ole mitään sydämen palsamia seisoa vieressä ja
olla omin silmin näkemässä, kuinka taitamaton töhertelee
paperit vahingolle ja kyntää kuin savikynsin sitä, jonka itse
on linjeerannut ja valmistanut puhtaaksi ja «ehoksi kuin par-
haasta tuomarikirjurin nyrkkiprässistä, ei varsinkaan, jos luonto
oli sellainen kuin Akstalolk, joka vaati, että miesteko tapahtui
miesfasuunalk ja että siinä missä kirjoitettiin isoa kirjainta
käsikin kulki isossa kaaressa: rytiskäksikö hän oli talonsakaan
jättänyt jarytiskäreelläkös hän kirkollakaan ajoi senjälkeen kun
naamaleuassakin kipparin sammal oli keritty kapteenin parraksi
ja liivipuoliin pyllertynyt englannin veran peittoon pyöreätä
niille paikoille ruumista, joita varhemmin kiristi uumahihna
kotosarkahousujen kannattajana! Totisesti, kun rakensi salin,
jossa oli ruumaa, niin se ei riitä, että seinäpieliin mittaa vaikka
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ylisyltiäkin, vaan pitää huoneessa myöskin olla mööpeliä, jotka
osoittavat salin salihuoneeksi ja sanovat vieraalle, että väärti
vieras on tervetullut väärtiin taloon! Ei kelpaa julkisiin muu
kuin julkinen, ja harjattuna sekä tukalta että takin kaulukselta
kirkkoon mennään ja pitovieraisiin niinkuin herrojen puheille-
kin!

Käänsi siis melkein makoa nyt katsella rötöstä parkkikir-
jassa ja haaskavarista selällänsä juhlallisella paperilla sorkka-
varpaat sätkyillänsä ylöskäsin! Rivoa se oli katsella, niin että
juljetti, ja jollei niskankarso kynsihyppysten syhymillä olisi
ollut Lahdenperän karvainen niska ja sama Lahdenperä tänä-
pänä Vaarniemen metsän isäntä ja myyjä, niin niinkuin roik-
kuvan koiranpenikan olisi nostanut niskanahoista ja taluttanut
tuolilta koko lautamiehen ja potkaissut peräpuoliin vielä pal-
kanlisää läksiäisiksi kruunun tauluun, kun hellitti! Nyt oli
kuitenkin nieltävä kiukku ja kiisken sätky kurkusta alas ruo-
toineen, ja ajateltava, kuinka sai siivoimmalk tavalla korjatuksi
kompon jäljet paperilla ja valakan travit oraspellossa! Pukki-
lakin oli puhellut ja kirskinyt kivistakkiaisen räksytystään sen

ajan, että oli kerjennyt puhaltamaan suuttumuksen sieraimis-
taan ja saanut ruumaa ajatella, ennenkuin kiivastui! »Koetas
sinä omakätisesti ja muiden tässä todistaessa, Pukkilankin, joka
katselee, vetää uusi tanko i:n siffran alle ja tämän tangon
alapuolille toinen varmempi kerta 16-numeron luku, niin luke-
vat ja ymmärtävät kukaties merimieshuonekonttorissa sinun
ylimmän kirjoituksesi vain käsiak-korennukseksi ja krumeluu-
riksi, elleivät luule sitä sinun kirjoituksessasi leiviskän ja lis-
pundin merkiksi ja naura, että lautamies on jo arvellut ajatuk-
sissaan olevansa retarina provianttimaksujen kannoilla ja läski-
leivisköjen kuittauksilla.» Alastalo oli jo täyttä Akstaloa taas-

kin ja puhella sopotti hyvänahkaisuuden hyllissä ikäänkuin ei
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ikänä olisi kiukkua kihissyt, neuvoi ja opasti osoitteli sormel-
lansa paperilla, ja sylki vihitti leikin pientä parroillensa, minkä
tarvittiin, jotta kommelluksen nurkan ohitse päästiin huomaa-
matta ja Lahdenperän luontoa kamfiilaamatta. »Vaikka pieni
määrä ja kahden naulan kinkku Vie leiviskää kuitenkin olisi
lautamiehen läskiproviantiksi ja karjusian painoksi!» naureskeli
hän siis vain ja säilytti naamapuolensa lepposilla muhoilla
Lahdenperän kuuliaisesti korjaillessa varhempaa vikavetoa neu-
vojen mukaan. »Kirjoitat sitte tuohon ja riviratia noudattaen
sifranumeron jälkeen ja perästä puustaveilla »yksi-kuudetta-
toistaosaa», niin kirjoitus on laillinen ja tuomarienkin silmään
selvä, jos riitoja tulisi!» ohjasi hän sopuisasti ja mielensä hilli-
ten edelleen, ja torkotti etusormen kynnellään huolellisesti sitä
paikkaa paperilla, jolta hanhensulan Lahdenperän hyppysissä
oli lähdettävä jatkamaan epävarmoja taipaleitaan.

Lahdenperä oli kuitenkin jo päässyt luonnoilleen taaskin ja
takaisin omiin nahkoihinsa, vaikka vielä vähän karvastelivatkin
sielunnahoissa Pukkilan äskeiset väkäpuheet, ja pyrkivät äköt-
tämään. »Se on kade vaan ja pistelee sisuttelujansa, kun minä
saan myydyksi Vaarniemeni!» rauhoitti hän ja lohdutti kui-
tenkin mielensä sekä sovitteli taas hanhensulkaa tanakammin
sormiensa hyppysiin lähteäkseen käsketylle taksille. Veti hän jo
naurunpalvoakin poskillensa Alastalon tasuisille sopujutuille ja
hörähteli puheli ennen työn alkamista. »Mistäs talonpoikais-
mies ja minä kaikki seremoniiat ja penkkijärjestyksen kryssit
arvaan ja nenääni haistan, ja tiedän, missä järjestyksessä rovasti
on käskettävä pöytään ja millä vuorolla tuomari samoissa
pidoissa, tai mikä sifra on herrasempi ja fröökinä tangon ylä-
puolelle ja mikä vaan mamselli ja tarhapiika alapuolille, kun
kumpikin kuitenkin ovat samaa hamesäätyä ja järjestyksen
kiusaa!» pakisi hän siis jo aivan entisillään ja oli harmittelevi-
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naan vanhoja jälkiään hämätessään. »Mamsellinenäisiä ja kir-
punloikkaisia minun mielestäni numeronirput aina ovatkin
paperilla, eikä niistä tiedä mihin ne kullonkin lirputtavat järki-
neen: puustaavi on rehellinen palanen ja miesanturoinensa pai-
kalla, ja se on paperilla sitä, miksi sen paperille kirjoittaa, mutta

auta armias numerosifroja ja niiden hyppyjä ja kuperkeikkoja!
Minä kun olen lautamies, niin meiltä juostaan ja minulta kysy-
tään kaikenkaltaisia atesteja ja piikatodistuksia, ja kerran tuli
Ylistuvan Fiinukin ja pyysi, että minä heidän isäntänsä puo-
lesta kirjoittaisin todistuksen, että hän oli mynti ja täysikäinen
ja vapaa palveluksesta ja kahdenkymmenen yhden vuoden
vanha. Minä hullu meninkin kirjoittamaan ja prässäsin paperin
valmiiksi, koska flikka sitä tarvitsi ja oli riidoissa Ylistuvan
Kaalepin kanssa, joka oli hänen holhoojansa ja piti häntä pii-
kana. Mutta kun minä sitte kirjoitin atestin, niinkuin asian
tiesin, ja kirjoitin sifranumeroissa paperille, niinkuin ikä sano-
taan, ensin 20 edellä, ja senjälkeen 1 jälestä, niin lentää tyttö
tunnin perästä tupaan takaisin ja on kiukkuinen kuin hörhiäi-
nen. 'Mikä Saara minä olen ja Aabrahamin vaimo!' tiuskii jo
ovessa kuin olisi latingin lykky hameen perissä, ja on niinkuin
pyry edessäni ja osoittaa sormellaan ikänumeroa atestissa.
Transsi sanoo, minun sulhaseni, jonkakanssa menemme kuulu-
tuksia hakemaan pappilasta, että minä olen 201 vuoden ikäinen
ja niin vanha kuin Saara oli silloin, kun lisakki jo oli omien
pojanpoikiensa isopappa!' Flikka oli repiä silmät päästäni! Ei
niiden numerojen konsteihin opi elämänsä ikään enempää kuin
eukkonsa älleihin, ja naispuolisiksi minä uskonkin koko vekaran
vietävät! Mikäs ihme sitten, jos äskeisetkin numerot menivät
hyllerin pyllerin ja alapuoli ylössuiten!» räjähteli hän ja naures-
keli jo itsekin omalle kommellukselleen.

Lahdenperä oli nyt jo aivan omaa poikaansa taaskin, suu



326

oli hänellä jo sama rojo kuin tavallisestikin hyryillä ollessaan
ja kirjoittaminen sujahteli niinkuin tottuneen lautamiehen
pivoista ja pännän kärjiltä piti. Kun mies valmiin työn jäl-
keen nousi pöydän vierestä ja ryiskeli sulkujansa vapaiksi rin-
noille käyvän askarevaivan jäljiltä, niin oli Alastalon parkista
taaskin yksi kuudentoista osan lisä paperilla jakatseltavana kir-
jassa, millä mielellä ja ajatuksen joko sirkeydellä tai karvau-
della sitä sitte katselivatkin vierestä ja paikoiltaan, toinen pöy-
dän edestä ja toinen pöydän päätypäästä, Alastalo ja Pukkila.



Kahdeskymmenes luku.

Luku, jossa ilmestyy jo muitakin ja uusia tuttuja pöydän
viereen ja kirjoittelevat useatkin osansa parkkikirjaan,

vaikkeivät vielä kaikki.

Salissa oli nyt jo, paitsi tupakansavua, jota toistakymmenen
piipun, pitempivartisen kurkikaulan ja hyllyherran tai
lyhyempivartisen taskuvaran hartaan työskentelyn ja tiima-
kautisen rätinänpidon jälkeen riitti kiiriskelemään ilmoissa niin
nurkkapuolilla huonetta ikäänkuin toinen toisensa niskoille
tapuloituina pilvimöykkyinä ja paksun paakaloina kuin leiji-
mään ja kankuroimaan keskikattioilkkin ikäänkuin olisi sinne
ilman tuoluille pingoitettu epäluku hurstikkanoiden huimaa
liepeittensä ja viippeittensä häilymille ja sinenharmaille notku-
mille, salissa oli jo, paitsi näitä tupakansavun kerrostumia ja
kodikkaita koukeroimisia, mieliala muutenkin päässyt hyrinöille
ja saonnut tuttavalliseksi ja praakkihumööriin. Lahdenperän
kirjoittamisen kestäessä ja vaivanprässin aikana pöydän ja
parkkikirjan vieressä oli jo useampi ensin ja viimein melkein
jokainen vuoroltaan kävellyt totipöydän tykönä ja vahvistellut
sekottanut lasinsa uuden paremman kerran, niin että alkoi olla
mieli ja tukanalusta alkuperäistä virkistetympi, ja viljeli jo
hieman itsekukin suutansa sellaisena kuin sen kotoansa oli muka-
nansa tuonut ja semmoisena kuin se naamassa istui. Ei siis enää
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istua nökötetty tuoleilla visusti niinkuin ennen ja kuulusteltu
kupiaalti huulet napitettuina ja järki reivinnyöreissä, mitä
isosemmat, jotka uskalsivat, keskenänsä jahnailivat salin poi-
kitse toisillensa, vaan Nordberg puheli Abramssonille vieres-
sänsä ja Engblom kyseli Pihlmannin Jannen ohitse Huuskerin
Hermannilta silakan hintoja Tukholmassa, ja salissa oli porinaa
jotenkinyhtä paksulti kuin savuakin, ja kulmanurkissa ja vieri-
seinillä melkeinpä sakeammalti kuin peräsohvilla ja keskikat-
tian keinutuoleilla, jossa oli istujia harvemmalti ja sohvaltakin
Pukkila poissa ja parkkikirjaa vahtimassa sekä Lahdenperäkin
parastikään vasta menossa kirjoituspöydästä totipöytää päin,
josta ensin oli noudettava viruketta suuhun, jottei kuiviltansa
palaisi paikoillensa kieli anturana ja kääntymättömänä nahan-
palasena suussa vaivannäön ja kirjoittamisen hikoilun jäljiltä.

Rohkeus oli siis nyt yleisestikin nousukurssissa salissa.
Kirjoituspöytääkin kohden ja parkkipapereihin oli ilman käs-
kyjä jaAlastalon eri kehoituksia nyt jo kohdistettu moniahtakin
silmäparia sekä länsivierustoilla salia että itäpuolillakin seinä-
piiriä siinä selvässä ajatuksenmielessä, että lähdenkös minäkin
nyt vuoroltani liikkeelle, koska paikallani olen tässä ja pöydän
edusta tyhjä ja sopii mennä ja täällä sitä varten ollaan.

Ensimmäisenä oli nyt kuitenkin matoilla Varanpään Eemil,
Frans Emil Söderberg, Söröpäriksi kutsuttu, ja toiset saivat
jäädä odottelemaan. Hän, Söröpäri, oli kapteenikippari hänkin,
pieni maanpaikka hänellä oli, Varanpään niemi, jonka hän itse
oli pykännyt rakennuksiin ja jossa eukko ja lapset elivät sillä
aikaa kun hän seilasi merillä, ja leuka hänellä oli kuin lankun-
päästä veistetty ja vähän taitamattomasti liitetty muuhun naa-
maan. Hän oli niitä kapteeneja, jotka seilasivat niillä laivoilla,
joihin toiset jo olivat väsyneet ja jättäneet, vuosivat tai mitä
vikaa astioissa kulloinkin oli, elleivät olleet pelkästään ikälahoja



329

ja vuosiloppuja, ja joilla, nimittäin kapteeneilla, senvuoksi oli se

nimi merimiehinä, että satamainvälit heidän reisuilknsa pyrki-
vät olemaan pitempiä kuin muilla: eihän sitä khomahoinen alus
liika nopeata jälkeäkynnä vesiinkään, vaikka ne ovatkin veteliä,
eikä tuukkia myöskään pidetä täydellä uskolla ja friskeydellä
semmoisen kuutto-arkun mastoissa, jonka saumat huokaavat
kuin syntisen omatunto ja lotisevat kuin pahantekijän polvet
kaakinpuussa, kun rikissä hiukankin humisee ja tuuli puhaltaa
pilliä touveissa. Hiturin nimissä Söröpäri siis oli kapteenina ja
leuanjärkä myöskin vaikutti kasvotaklingeissa semmoiselta, jonka
puomipuu oli luovinkäänteissä ja sanakryssissä verkas, se oli mel-
kein liika suuri muihin vaatimattomampiin kasvonosiin verrat-

tuna ikäänkuin olisi tavalliseen priitankomastoon rikattu jahti-
puomiseili, ja senvuoksi selvästi raskas hantteerauksissa ja liikut-
telemisissa. Hyvän hoidon hän sentään aluksistaan piti, ja seilasi
haaskoilla, jotka muuten olisi laskettu mäkeen, vielä vuoskausia
ja kokosi tienstia retareille, ja omatkin asiansa oli häh, visu ja
tarkka mies, hoitanut niin hyvin, että Alastalo oli hänellekin
hiiskaissut asioista, ja hän nyt Alastalon salissa parkinmerkitsi-
jänä ja kävelemässä parkkikirjaa päin. Jos elän ja aika kuluu
enkä kesken kuole, niin pääsen vielä parkkiakin kuljettamaan,
kun se loppuu jakajuutasta on tuoreuden haju hävinnyt, ja sil-
loin on mukavaa, jos on osallinenkin aluksessa! ajatteli hän kävel-
lessään ja tuumi tulevaisia. Ei Söröpäri suurta osaa kirjoittanut,
eikä Alastalo sitä ollut odottanutkaan, kun hän Söröpärin oli
käskenyt mukaan, mutta V32 osa oli kuitenkin tasalleen V32
osan lisä laivan kokonaiseen, varsinkin kun sen tiesi tismalleen
maksettavaksi selvässä säästetyssä rahassa. Juuri V32 osan,
niinkuin odotettu olikin, Söröpäri merkitsi parkkikirjaan nimi-
kirjoituksensa jälkeen, leukajänkän loksahtaessa jännityksen
jäljiltä löysemmäksi naamassa, niinkuin puomipuu höllemmän
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heitoille tuulen kynnen hellittäessä pultaanin pingoilta. Se kir-
joittaminen oli niin selvä asia senjälkeen, kun oli huomannut
Söröpärin istuvan salissa ja joukossa, ettei Pukkilankaan kar-
vastellut pöydän päässä sydäntä nimikirjoituksen katseleminen
ja osamäärän syntyminen paperille enempää kuin sen pillerin
nieleminen, jonka lääkäri kuitenkin on määrännyt ihmisen niel-
täväksi.

Kun Söröpäri oli saanut työnsä valmiiksi ja nimensä kirjoi-
hin, niin seisoi jo hänen takanansa vuoroansa odottamassa ja
tuolin selkänojon vaiheilla vartoomassa toinen pitäjän pienem-
mistä päälliköistä ja talottomista kapteeneista, Syöpäri, niin-
kuin edellinen oli Söröpäri, ja joka kirjoitti nimensä Alfred
Erland Sjöberg, entinen Vännilän Alfred, Vännilän Hiskiaksen
poika, Vännilässä hän vielä piti kortteeriakin, kun oli talvisin
kotona, ja ninkauan kuin ei itse vielä ollut mennyt naimisiin.
Keski-ikäinen mies hän oli, neljänkymmenen korvissa kohta jo,
seilasi Langholman ja Isonpitäjän Urkolan Jonnia, Langholman
toista kuunaria, virkun sirkku, pienenläntä mies sinisessä
sheviottipuvussa, silmät vikkelät pienessä elävässä pääknupissa,
ja vasemmassa korvalehdessä kultainen knappi kiiltämässä,
korvalehtikin siro käheränkarvaisessa tukassa. Hän nyt, Syö-
päri, seisoi Söröpärin tuolin takana ja odotti vuoroa päästäk-
seen kirjoittamaan, oli arvellut virkasäätynsä ja kapteeniasteensa
vuoksi sopivaksi ja arvonmukaiseksi kulkea Söröpärin jäljillä
ja merkitä nimensä ja osansa parkkikirjaan tarkasti Söröpärin
nimen ja osamerkinnän alle, koska olivat molemmat kapteeneja,
mutta Söröpäri jonkun vuoden vanhempi. Syöpärin Alfred oli
tarkka mies tavoiltansa ja nuuka järjestyksestä, vaikka oli vain
Vännilän poika ja palvellut taloissa renkinä ennen merille
menoa. Koska hänellä oli hyvästi varvattu ja lukuvuorolkkin
huomattu pää sekä ulkopuoliltaan että sisävuoraukseltaan ja
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silmäpari sirkku asioiden kyttäimille niinkuin västäräkin nokka
siemensirusten noukkimille, niin oli hänellä melkein jo kohta
toisen merivuoden ja palvelukesän perästä Pukkilan laivoissa
paljon äkättyä tallella sekä puurista että haminoista, ja selvillä
päässä kuin katekismuksen läksy ja ulkoa kirjasta, kuinka ihmi-
set ovat hienoja keskenänsä ja karttavat kamfiilit toisiinsa.
Niinpä, jos tahtoi nähdä moitteettoman miehen ja sinisheviotti-
sen kapteenin ilman riskan varpua harjatulla munteerilkan, niin
sopi mennä riikin konsulin konttooriin Liibeckissä ja nähdä
Alfred Erland Sjöberg konsulin edessä pulpetin vieressä jakiva-
papereita esittämässä. Ja niinpä oli nytkin, ennenkuin seisottiin
tässä tuolin takana ja varrottiin säädyllisesti vuoroa, kävelty
omalta tuolilta lähdettyä, tarkimmalla kurssinpidolk ja huolel-
lisella jaknasettelulla ensin poikkimattoa ovensuussa muurin
edustoille ja senjälkeen suorakulmaisesti kääntyen taiten ja tasa-

varoen sitä pitkosmaton selkää myöten, joka johti suoriltansa
laattialla kirjoituspöydän eteen ja tuolinkarmin taakse pöydän
edustoille. Ikinä ei Alfred Sjöberg horjunut siinä, missä oli
menojen noudattaminen kysymyksessä, ja hän olisi kauhistunut
itseänsä, jos hän olisi astunut silkalle puulle siellä, missä matot

olivat levitetyt kattialle käveltäviksi. Oman täkkinsäkin kan-
nella: saumatarkasti hän asteli niitä kahta lankun selkää, joilta
matka kulloinkin oli alkanut, jotta miehet ja besättninki tiesi-
vät, kuka kulki arvolla jaketä oli toteltava laivassa, olkoon sitte
kapteeni pienikin mitaltaan! Katekismuksen läksy poikana
suusta ulkoa kuin silkas juokseva vesi, ja kapteenin paseeraus
kannella kuin siimarihmalk tarkasti kävelty: kellossa vieterin
kierretty veto ja ihmisen päässä opin talletettu tieto, niin kello
käy jamies kelpaa, viisari kulkee ja elämän paperi on linjeerattu
sekä longituudiin että latituudiin! Alfred Sjöberg oli selvä-
akkunainen mies, jonka maailma oli järjestetty, niinkuin meri-
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oppi määräsi, ja mikä ei sopinut loggikirjaan, se oli erehdystä ja
kompassivirhettä, kunhan vain itse oli logaritmeistansa vissi ja
käveli kattiata siitä, mihin matot olivat asetetut astuttaviksi
ensin poikin- ja sitte pitkinpäin. Kun siis Söröpäri oli noussut

pöydästä ja Syöpäri päässyt hänen paikallensa ja tuolille, niin
mitä ajan haaskaamista ja ajatusten kallistelemista siinä enempiä
enää tarvittiin, kun vaan sai varren käteensä, paperin sopivaan
vinoon eteensä jakyynäspään siihen tälliin pöydällä, joltakäsi-
ala juoksi, niinkuin oli opetettu. Virkut, sinisenvisut silmät
naulattuina kuin naskaliparin kaksi kiiluvaa piikkiterää paperiin,
ja otsa, kaita ehkä jakapeankinen mitoiltaan, mutta hyvin sor-
vattu malliltaan ja selvästi sellainen kamari sisäpuolustoiltaan,
jonka luuhyttiin, niinkuin kajuuttakoppiin erinomaisesti mah-
tuivat kaikki tarpeelliset ajatuksen mööpelit, mutta ei ainoata-
kaan enempää, otsa toimen tolkkua ja elon tirkettä vavahtele-
vana, sellaiset silmät ja tällainen otsa olivat nyt kallistettuina
pöydän ylitse ja parkkikirjan paperiin ja »Alfred Erland Sjö-
berg» seisoikin lehdellä luettavana melkeinpä ripeämmällä
nopeudella kuin itse Pukkilakaan ennätti oikein äkätä ja silmi-
nensä seurata, vielä vähemmin harmitella, vaikka mieltä sarvet-

tikin ja sydäntä söi, kun muisti, että sama sojonperi ja miehen-
neulinkainen oli kuunarinpräkällään juljennutkin viime suvena
kiiliä neljä Apenraden matkaa Itämerellä, kun itse oli Uskoineen
kerjennyt ainoastaan kolme Liibeckin reisua( vaikka tännem-
pänä Apenrade on kuin Liibeck, ei paljon mutta tännempänä
kuitenkin, kukonaskelkin on matkan lisää, ja kun Liibeck on

Apenraden takana, niin mikäs ihme siinä, jos Apenradeen kuka-
kin nopeammin kuin Lubeckiin seilaa, lähteköönkin Porista, kun
minä Raumalta, ja sanokoonkin viisastelkoon, että väliero mat-

koissa on tasittu, ja skarvattu pohjoisessa se, mikä etelässä knap-
pasi!) Kerkesi Pukkila kuitenkin, joka siltaan sentään myöskin
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oli nopea, varsinkin kielen ja myrkynkärjen kuljetukselta, pie-
neen pitsokseen ja väkäsanan livaan, ennenkuin kynänterä oli
terävässä kryssissään selvittämässä viimeisiä reimari tikkuja
saitanokkaiselk matkallaan ja laskemassa Hiskiaksen pojan
tarkkapiikkisen nenäluun sihdissä suoriltansa sataman suihin ja
osamerkinnän Apenradeen ja sifralukuun! Tiesihän sen kuka
hyvänsä, eikä sen asian haistamisiin itseä tarvittu ja omaa hie-
noa Pukkilan nenää, ettei nuuka mies Vännilän Syöpärin kasvo-
fasuunoilla suurempia parkinosia kirjoitellut, kuin minkä itse
raskitsi ja omilla rahoilla jaksoi, ja että Vännilän tapisoidussa
porstuan peräkamarissa (sen ylellisyyden oli Syöpäri kuitenkin
malttanut kustantaa itselleen ja arvellut kapteenikipparin rangin
mukaiseksi, että Vännilän entinen päätykammio oli tapisoitu
kamariksi ja hänen talvikortteerikseen kotona!) että Vännilän
porstuakamarissa oli ennen lähtöä ja takinkauluksen harjaamista
järjenknupissa ollut vaakapuntarin nokassa joko kuudeskym-
menes neljäs osa, niinkuin luultavaa ja melkeinpä vissiä, tai
pahimmassa pyräyksessä ja ylpeyden kukon noustessa ahneuden
orsille korkeintansa kolmaskymmenestoinen osa, mutta ikinä ei,
ja unen varastamillakaan ja vahtaamattomilla varomattomia ja
kuudettatoista osia! Pisteliäästi lykkäsi siis Pukkila kielen-
päästänsä sanan ja piikinodan, ennenkuin Syöpärin kynä oli
rivin päässä ja myöhäistä krääkäistä. »Sinä tietenkin kaikiten-
kin merkitset parkkikirjaan täyden neljänneksen, koska muu-
tenkin neljästelet aluksilla, niin että valittavat Apenradessa
möljiänsä, kun ne eivät kestä sinun kiiruitasi ja kokuksiasi!»
kysyi hän ja silmät pelasivat fioolia. Viimeiseen vihjaukseensa
tiesi hän kätkeneensä karvastelevimmat suolat, sillä totta oli
ja sen tunsivat salissa kaikki ja asiasta käytiin vieläkin keräjiä
Apenradessa, että Syöpärille oli hänen viimeisellä ja neljännellä
tämän suvisella matkallaan sattunut malööri ja hänen elämänsä



334

ensimmäinen merihaaveri, ja hän lonsottanut palasen möljä-
kivitystä kaijin syrjästä, kun reitille lensatessa touvit olivat
odottamatta sekaantuneet peräpuomin plokeissa ja tuuli samalla
puskenut pahankurisesti ahterista ja tuupannut Jonnin kovem-
malla rytinällä möljän kylkeen kuin oli tarkoitus: kuunari itse-

kin oli saanut rysäykesssä puksprööttinsä poikki ja jälkiä etu-

stääviinsä.
Sjöbergin kädessä viivähti kynä juoksullaan sen sekunnin

osan ajan, jonka hän tarvitsi johtaakseen muistoonsa sen meri-
opin määräyksen, joka käskee pysymään manööverissä kylmä-
verisenä ja sitomaan ensin sen touvin varmasti naakeliin, joka
on käsissä ja vasta senjälkeen katselemaan, mitä seuraavalla
köydenpäällä tehdään. Hän kirjoittikin siis häiriintymättä
kirjoitettavansa loppuun, ennenkuin vastasi Pukkilalle, ja mer-
kitsi nimensä jälkeen paperille, niinkuin oli kotokamarissa asian
selvittänyt päässään ja ajatuksissaan päättänyt: V32 osaa.
Tietenkin oli Pukkilan pilkanpiikkailu häntä hiukan riipaissut
ja hivenen hetken oli päässä kiehahtanut heilahdellut, että kir-
joitankos kiusallakin Vie, niinkuin sinä itsekin isottelet, mutta

muisti samassa, että satamaa ei saavuteta suorimmalta siimalta,
jos laskee aluksen tuulien pyyhkimillä sinne, jonne on merillä
puuskan kuri ja myötämäki, vaan kiristämällä keukpuuta
tuulta likelle ja tuukkitikiltä sinne, jonne on rahtinsa sluutan-
nut ja jossa speciaalikartan mukaan on kompassisträkillä määrä-
sataman suu odottamassa, sekä pidätti kämmenpidolk ratin
korvan liirumeilta! Tyvenesti hän siis ja pännänvarren väräh-
tämättä kädessä senkään vertaa kuin langan torko toimellisen
äidin hyppysissä silloin kun puje on saatava neulankärkeen
ensin, ennenkuin on aika katsella, mitä vauva parkuu täyttä
kurkkua vakussa, tyvenesti hän siis vain ja silmänvikustakaan
lainaamatta sivulleen ja härnääjään pöydän päässä, kirjoitti
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paperille sen, minkä alunperin oli ajatellutkin, ja Pukkila sai
lukea, karvasteliko se sitte silmään vai tikuttiko muuta oman-
tunnon ja kateuden paikkaa, yksinkertaisen V32 osan siitä,
mihin se oli kirjoitettu ja merkitty. »Minä maksankin osani
omalla rahallani, enkä velaksi!» virkahtivat ohuet huulet kui-
tenkin kuivan totuuden, kun työ oli lopussa ja kynänvartta
laskettiin takaisin vaajalleen: saakoon karpalon maistettavak-
sen, jos se sitte on hyvä tai makea purtavaksi, ajatteli Sjöberg,
nyt jo selvillä siitä, että hän oli närkästynyt, sekä lisäsi maun
parantamiksi ja näpsäyksen terästimiksi vielä, kun jo oli toi-
mensa suorittaneena nousemassa pöydän edestä ja lähtemässä
takaisin paikoilleen ja tuolilleen maanpuolella salia, pienen muis-
tutuksen suvireisuistakin ja Saksan matkojen lukumääristä.
Silmät vikhtivatkin hieman teräksisesti, kun hän sanoi, ennen-
kuin lähti pöydän vierestä: »Minulla ei Vännilässä ole maita
ja heiniä korjattavina, niinkuin toisilla ehkä ja eräillä muilla,
eikä tarvitse senvuoksi maata kivoineni ja laiskotella koto-
rannassa sillä aikaa, kun yksi Saksanmatka kuivaa suorittamat-
tomaksi suvessa, niinkuin taaskin eräillä ja toisilla ja muilla!»
Ei Sjöbergin tarvinnut arastella kenenkään edessä, sillä hän ei
ollut killinginkään velassa ainoallekaan pitäjässä, eikä mei-
ningeissäkään sinne käsin, eikä hänen myöskään tähän päivään
asti ollut tarvinnut kärsiä kenenkään hyppivän nokilleen, ei
Pukkilankaan, vaikka isosten joukkoon kuuluikin ja hänellä
olikin lihava talo ja laiva-osiakin, joskin velatkin tunnettiin ja
paremmin kuin arvattiinkaan! Se oli loukattu ja nenänpääl-
lään närkästynyt, mutta puolestansa vastannut ja ö-kirjaimeen
saakka asiansa sanonut ja tehtävänsä toimittanut mies, joka
Sjöbergin askelin nyt käveli takaisin pöydästä ja asteli tarkal-
leen saman reitin kuin tullessakin, ensin pitkosmattoa muurin
kulmaan ja siitä suorakulmaisessa taitteessa poikkimattoa myö-
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ten omalle tuolille istumaan. Ei linkkuveitsikään uriansa vaih-
tele ja saranoillansa huikentele, kun se toimen ja veistämisen
jälkeen taitetaan kokoon ja napsahtaa kiinni ja pistetään tas-

kuun.
Pukkila oli saanut jäädä ajatuksinensa ja näpäytettyine

nenänpäineen istumaan pöydän päähän. Tietenkin karvasteli
mielessä Syöpärin ja Vännilän Hiskiaksen pojan, joka sentään
oli ainoastaan kuunarin kapteeni ja ensimmäisen merivuotensa
hänen puurissaan palvellut, näräys ja huuditon kynnen kraapaus,
ja kaiveli sekin sydäntä, kun ajatus, ennenkuin itsekään oli
asiata äkännyt, oli nopeasti ollut laskutoimissa ja nyt selvän-
perillä siitä, että Syöpärin ja Söröpärin kummankin pieni V32
osan murene oli yhteensä kuitenkin täysi Vie osa aluksesta, ja
kun siihen lisäsi Lahdenperän varhemman Vie osan, niin oli
auttamattomasti Akstalolk taas Vs osa parkistansa kirjoissa,
eli ennen Lahdenperän tuhtaamista kirjoittamatta olleen puoli-
kaskivan neljännys merkittynä ja lakifastana. Kurkussa krapisi
harmi, mikä oli sitä karsompi ja kräkisempi nieltäväksi, kun
selvästi huomasi, että Akstalokin oli kerjennyt päässänsä ja
sormissansa laskemaan saman asian ja piti neljästä kämmensor-
mestansa kahta suoraltansa ja nimetöntä puolsuoriltansa pöydän
kannella ja ainoastaan pikkusormeansa enää kokonansa pivon
pohjan ja pöydän reunan varjoissa. Jokos kohta nimetönkin
oikeentuu kokonansa ja kolmelta nikamaltansa pöydille ja vain
pikkusormen vaivainen jää koukuntaitteisiin ja hävyn suojiin
kämmenen piiloihin! ajatteli hän kidutti itseänsä, kun samassa

Haukisten Iso-Franssi oli ilmestynyt pöydän vierille ja rehenteli
ennen istumista.

»Vieläkös täällä on tämmöiselle pojalle kirjoittamisen ruu-
mia!» rullasi salissa, kun keski-ikäistä vähän nuorempi mies,
selkä kuin mastopuun salko, rehtaviltaan röyhisteli puolpäätänsä
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pitempänä ja ruumismajoiltansa leiviskäisempänä vain kolmen
kyynäränsä mittaavan ja kaksitoista leiviskäänsä kantavan
Alastalon vierillä. Tähän asti hän, Haukisten kuulu ja remukas
isäntä, oli istunut suhteellisen hiljaisena ja vaivihkaisena mie-
henä meriseinän puolella ja akkunan pielessä nuorempien jou-
kossa ja Evaldin vieressä; oli senverran vanhempia paikalla ja
hän lähtenyt tällä kertaa raitistukkaisena kotoa, ja oli sitä-
paitsi Langholma, hänen muinainen holhoojansa ja äidinpuo-
leinen langosenonsa salissa, joten hän senkinvuoksi oli pysynyt
siivosuisena siellä, minne oli mennyt istumaan tullessaan ja säi-
lytellyt jäseniänsä niinkuin järkeänsäkin aisoissa ja ohjasperien
pidätyksissä. Sittemmin oli hän kuitenkin käynyt toisten jou-
kossa hänkin sekottelemassa lasia kertansa totipöydän vieressä
ja vahvistuksilla myöhemmin myöskin, ja Haukisten luonto
alkanut kirvotella juhlallisuuden kapaloita yltään ja veri vir-
kistyä omille juoksuillensa ja heitoillensa suonten putkissa taas-

kin. Niinpä olikin Haukisten Franssi nyt ilmestynyt täytenä
Haukisten Franssina pöydän vierille, astellut salin poikitse
akkunavieren pieliltä pöytää päin sillä painolla ja pulskeudella,
että kattiapalkkien piti tietämän notkumillaan, kuka oli
kulkemassa ja kursailematon poika permannoilla parkinmerkin-
nöille menossa. »Kelpaakos Haukisten isopoika pappojen pariin
ja Haukisten Franssi leiviskämiesten föliin jakivaretarien jouk-
koon!» kerskaili hän ja pöyhisteli pyöreätä rintaansa sekä istahti
tuolille, niin että mahongissa rytisi ja ryskähteli kuudentoista
julkean leiviskän alla. Hanhensulka oli samassa haettu kouraan:
»Vai tämmöiselläkös kapineella ja linnunruodolk muka on kir-
joitettava neljäsosa parkkikivaan!» ylvästeli hän ja taivutteli
höyhenluuta kourankoparassaan, joka kyllä oli miesmäinen
kooltaan ja kuparinpunakka näöltään, mutta pehmeä kämmen-
puoliltaan ja sämpyläihoinen pitelyiltään. »Kestääkös tuom-
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moinen edes miehen sormissa!» nauroi hän ja läjähytti isoääni-
sesti olkansa ylitse vieressä seisovalle Alastalolle, joka kätki
nousevaa harmiansa pyyleviin pieliinsä ja nenänpään herääviin
punotuksiin: »Hopeaisen pännänvarren olisit saattanut rustata

taloon, ellet minulta tahtonut lainata, kun kerta käsket miehiä
kokoon tämmöiselle toimitukselle! Johan käden ihokin häpee,
kun hanhenkarvoja täytyy pidellä silloin kun parkin osa on

kirjoittamisissa ja laivanneljännykset kysymyksissä!»
Pukkilalla oli kieltämättä nyt hauskaa, vaikka parkinnel-

jännyksen mainitseminen kyllä sittenkin säpsähyttikin veriä,
vaikkei kehua todeksi uskonutkaan, hänellä oli kieltämättä
hauskaa, ja Haukisten Franssin jutut, niin liemettömiä kuin
olivatkin, virkistävää korvanruokaa kuulustella kaiken edelli-
sen sakharmin ja mielennielemisen jälkeen ja lääkkeeksi. Nel-
jäs osa!? ajatteli hän kuitenkin ja epäili ennenkuin silmänsä
oikein pelaamaan päästi pöydän päässä. Mistäs hiivatissa sinä
semmoiset rahat enää irti saisit ja lainaksi, kun olet jo omasi-
kin juonut ja metsäsi myöskin? kysyi hän ja tutki päätänsä
sekä ihmetteli epäluuloisesti aivoissansa, mikä tässä sittenkin
oli totta, parkin penteleen neljäsosako vai Franssin voitavuudet
ja mukavan lervipuheen irvet, mene tiedä?

Alastalolla sensijaan olivat karvat alkaneet ilmeisesti kuu-
meta, vaikka nahoissansa täytyi itsensä säilyttää, ja pitää
naama näköpuoleltansa happamiltaankin sopuviuruilla. Moko-
makin penska ja viinasieni, joka oli täytynyt laahata tänne
vanhan rikkaan nimensä ja mahtavan isävainajansa maineen-
näön vuoksi, vaikka itse oli tyhjä mies kuin seipääntanko
alastomana saralla senjälkeen kuin variksen peljätys on riisuttu
sen yltä sätkimästä! Vai parkinneljännyksi i vielä, kun jo
talokin on nelistyksillä ja karkumenoilla läpi kynsien paralta
niinkuin kolmastalvi varsa maitoparran hoimilta ja tuttivau-
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van ohjasholteilta! »Odotetaan nyt maksupäivää ensin ja datu-
mia, jolloin kivanosan on oltava pöydässä selvänä rahana ja
parkinneljännyksen setelikultana, ja katsellaan sitte vasta ja
senjälkeen, minkävartisilk kynätikuilk minun on kuitattava
sinun likviidisi, kultapännän kiiltävilläkö vai siimaa hutki-
villa!» virkahti Alastalo siis vain kuivankarmeasti Haukisen
ylvästelyihin ja huudittomiin isotteluihin, mutta, rypisteli
samalla silmäkulmiaan, kun ajatteli, mitä peliä tässä oli pidet-
tävä, ettei hullu mennyt merkitsemään järjettömiä ja koko
paperi tullut pilkaksi ja ihmisten nauruksi. Pukkilakin seu-

raa silmineen kuin haukka, mitä tapahtuu! huomasi hän ja
ymmärsi, että nyt oli oltava varuilla ja valmiina ennenkuin
pilla oli sattunut ja parkkikirjassa präiskäys, jota ei siitä piru-
kaan tahkoisi pois, vaikka tahtoisikin! Käskin hänen, koko
Haukisten mätäpojan tänne ihmisten tähden vain ja sitävar-
ten, että hän vielä kulkee tietämättömien silmissä isosten
nimissä, vaikka on laho sisuksiltansa kuin metsän korvessa
kuusen traakki, jonka pinnoissa ei enää ole eheätä paljon
muuta kuin parkin kuori, käskin tänne sulilta juoniltani ja
sillä viekkaudella, että isosten joukkoa lisäisi vielä yksi näkö-
kokoinen pitäjässä ja heikompien usko ja friskeys vahvistuisi,
ja nyt saan seistä tässä ja henki kurkussa vahdata, ettei raato

ja rommisäkki pääse kuustoista leivisköinensä kierimään yli-
niskoin ylleni ja parkinkirjaani ja Pukkila saa naurunainetta
koko talveksi! Nimiksi vaan ja osanmurenen merkitsijäksi ja
yhteisen kurssin rohkaisijaksi minä liikaviisas hänen tänne
haaksin, mutta kukas siitä vastaa, jos hullu nyt pistää juopon-
sanansa tosiin, ja nimen jälkeen pääseekin paperille ja tepas-
teluille sekä sifroin että kirjaimin V* osan härkänen jonkun
hyttysen ja V32 osan viitteestä, niinkuin minä pääni lapselli-
sessa paikassa olin salassa odotellut ja tietämättäni toivonut?
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»Kyllä hanhensulallakin nimensä paperille saa, kun vain osaa

kirjoittaa nimensä!» hämmästeli Alastalo kuitenkin alkamaansa
nuottiin ja pinnoiltansa levollisena, kun hän olan ylitse silmi-
nensä seurasi, ja tarkasnakin, Haukisen toimia ja hieman hitaan-
puolista työnvähtiä pöydän edessä: kirjoittaminen ei ollut
Franssin vahvoja puolia.

Terävä se silmäpari kuitenkin oli, joka Alastalon kohdalta
tällä haavaa seurasi nimen muodostumista paperille, ja käsi-
varren pito hänellä oli ilmeisesti samalkinen, kuin merillä ja
peräpakalk kapteenilla, kun hän vierestä ja silmäkulmalta kar-
sastellessaan, kuinka ratinpyörä rattimiehen kourassa lerppuu,
varoten katsoo, millä rynkämällä on kovempi käsi tarpeen sar-
veen ja siepattava tammiin se, mikä piuvii! Haukiselle oli
sentään itsellensäkin ilman vieraan apua tullut oikeassa pai-
kassa uskon puute, ja vähän myöskin taito alkanut reistailla
sormissa ja nousta pystyyn aivoissa, kun tuli osamerkinnän
vuoro ja olisi ollut kirjoitettava murtoluvun puumerkki ja
numeroriitinki kaksitapulisena paperille. »Kirjoita sinä itse
sitte: oma paperisikin on!» sanoi hän sähähti melkein äkäi-
senä Akstalolle, kun lyhyen seisauksen ja ajatuksen vartoo-

misen jälkeen huomasi pännän terinensä joutuneenkuin kyn-
nyksen eteen, jota ei selvittänyt noin vain pitkin ratia kävel-
len. Väliajalla hän jo oli kerjennyt tarkastamaan paperia ylem-
pääkin, kuinka muut olivat kommervärkkinsä kirjoittaneet
ennen häntä, mutta ei siitä isosia viisastunut, sillä toinen oli
riitannut välitankonsa vinommin ja toinen pystymmin, ja
Langholman murbruuri vaakasuoraan, eikä esimerkkiä saanut

mistään. »En minä kaksivuovinkisia hotelleja ole taloonikaan
pykännyt, enkä rupea konsteille ja laarin riitinkeille paperil-
lakaan!» sanoi hän ja nousi pöydästä sekä lykkäsi hanhensulan
Akstalolle vieressänsä. »Istu sinä ja kirjoita puolestani, koska
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olet kaksipalvoinen leualtasikin, kahdeksas osa: muut todis-
tavat!»

Alastalo hymähti ja otti sulan vastaan. »Vai jo romahti
puolet alaspäin?» naurahteli hän valmistautuessaan istumaan
vapaalle tuolille. »Täytyy kait minun pitää kiirettä nyt, ettei
hurise samaa kyytiä toinenkin puoli ja jää minulle kouriin
sama kiskottava, kuin Heisalan Aakustille nuotalla, kun hän
kesken vetoa rupesi niistämään nenäänsä paatissa ja nuoran
touvi Silläaikaa sierasi sen menon partaan laidoilta aukkomeren
pohjiin! Kuudestoista osakos nyt siis sitte kirjotetaan?» kysäsi
hän vähän pilkallisesti, senjälkeen kun oli saanut paperin sopi-
vasti eteensä pöydällä: oli varmempaa nyt kuitenkin, kun oli
hanhensulka omassa kädessä eikä enää hullun Haukisen! Mis-
täs sinä siihenkään sentään luulet rahat saavasi, mies! risteili
kuitenkin hänen ajatuksissaan ja käsi empi, ennenkuin lähti
liikkeelle paperilla. Talo jo ennen räystäitä myöten ja kors-
teenipiippujen tasalle velassa Langholmalle, ja isännällä pää-
knuppi selvänä ainoastaan kahdeksantena päivänä viikossa!

Nyt oli kuitenkin jo Langholmakin pöydän vieressä: oli
lähtenyt keinutuolilta ja tullut lähelle. »Minä luulen, että
sinun on paras merkitä kolmaskymmenestoinen osa laivaan,
jos merkitset!» sanoi hän vakaasti Haukisten Franssille, mutta

niin matalaan, etteivät sanoja kuulleet muut kuin Pukkila ja
Alastalo, jotka olivat vieressä. Ja odottamatta Haukisen vas-
tausta, lisäsi hän Akstalolle: »kirjoita kolmaskymmenestoinen
osa hänelle, niin se järjestetään!» Langholma palasi takaisin
keinutuolille istumaan. Emma-vainaan vuoksi menköön tämä
kerta vielä! ajatteli hän, ennenkuin lykkäsi keinutuolin taas

liikkeelle. Haukisten Emma ja Franssin äiti oli ollut Lang-
holman orpana ja jos joku muisti vanhoja asioita, niin hän
tiesi, että Efram ja Emma olivat olleet rippikoulutovereita,



342

ja että jotain herkkää oli Eframille jäänyt Emmaa kohtaan
koko elämän ijäksi, jopa pojankin osalle, vaikkei naimista ollut
aikoinansa syntynyt, koska Eframin isä oli ajatellut toisin.
Hullusti on pojan laita, eikä häntä paremmaksi saa! ajatteli
Langholma keinutuolin kamman hiukan huokaistessa hänen
aliansa.

Haukisten rehevyys oli nyt tosin hetkeksi lyöty lommolle,
mutta kauankos ämpärinkään vedet pysyvät ankkalinnun
niskahöyhenillä! »Merkitse osanmurene sitten!» sanoi hän
Alastalolle, kun ensimmäinen hämäys oli nielty ja selkä ravis-
tettu. »On Haukisten isopoika kokonsa kokoinen, vaikkei
tikun ristiä merkitsisi laivaparkkiinne!» paisutteli hän har-
jaansa. »Ja tiedä Alastalo: silkassa kullanlantissa latookin rust-

hollari-isäntä akumenttikapteenin pöytään laivarahat, kun tar-

vitaan!» ylvästeli hän jo täytenä Haukisena ja Haukisten
Franssina taaskin.

»No, ei raha haise, jos se sitte on kotoisin rutsholkrin
tunkiosta siepattu tai meren hopeasta: kyllä sinunkin rahasi
kelpaavat, kun ne vaan päivälleen tulevat pöytään!» Alastalon
äänessä oli pieni harmin särö, sillä huudittomuus on kuitenkin
huudittomuutta kelvottomankin suussa. »Vaikka, jos sinun
rahasi tunkiossa ovat, niin kyllä ne sinulta tunkioon jäävätkin,
sillä ei rengin tadikko niitä sieltä isännälle ongi, ellei isäntä
itse ole muljaamassa!» näsäytti hän siis toisen poikamaisuutta,
mutta alkoi samassa kirjoittaa osaa, koska Langholman sana

oli takana, ja jokainen lisä lisää.
Pukkila istui pöydän päässä ja imi huulipartaansa melko

sekotetulla mielellä. Miksei! ja miksei? pureskeli mieltä kuin
ahneen saksiparin kyllästymätön kita teräshaukkaamillaan ver-
kaa kraatarin pöydällä: liuskasi sujansomasti ja ranteimen tai-
doilla kaarenmallia vyötäisjuoksun norjansolakoilla ja sirosau-
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man suikuville viuluvedoille, mutta häiväsi myöskin suden-
nälässänsä armotonna leukalevällään ja narskusuin rahan-
kallista sarkakultaa niinkuin kirposi pehmoviltaan kajooma-
tonta kangasvaatetta jokaiselta pakkapingan pyörähtämältä
piiloiltansa enoissansa pöydänpinnan teuraspenkeille! Miksei
saanut Alastalo tyviksensä ja lihavan sielunsa suolaksi ja ter-

veydeksi niellä harmin ruotokaka ja hävetä paksun vatsansa

pohjia myöten Haukisten hävyttömän ylvästellessä ja kuko-
tellessa pöydän edessä kuin saliin talutettu sonnivasikka sonti-
milknsa, ja miksei suonut kristillisestä sydämestä ja lähim-
mäisen rakkaudesta samaiselle Haukisten pojalle ja kukon-
penikalle kaiken sen opetuksen ja oijennuksen ja vaikka kym-
menen siiman siemaukselta vielä kipeämminkin suomittuna,
minkä hän suinkin vain äsken sai nuuskan mauksi Akstalolta
sieraimiinsa, miksei, sanon ja ajattelen, kummallekin jumalan
suomilta hyvästä kädestä ja nahkaihon karvastelevilta maistu-
milta! Miksen soisi hyvän raippaa sille, joka sitä ansiosta ja
terveydekseen saa, mutta mitä varten tarvitsee asioiden loppua
voitelemisiin siellä, missä selkä saisi jäädä tuntemaan karvas-
telujaan? Langholmakin lähtee kävelemään keinutuoliltaan ja
tulee pöydän viereen: mitä asiaa hänellä tänne oli, koska
kirkonkirjojen mukaan sekä Alastalo että Haukisten varsa
ovat myntejä miehiä ja oman nenänsä niistäjiä? Akstalolk
nyt taas ne tuuman korttelin mitat parkin kölin oijennukselta
paperilla ja Langholman takaamilta niin varmoina, että tuhasee
nenäänsä, ja äskeiset pienet harmin ähinät ovat puhalletut ja
lääkityt kropasta; ja Haukinen, sillä raadolla ja polska-Frans-
silla on nyt sittenkin, kaikkien pienten kolhausten ja unoh-
dettujen nenännäppäysten jälkeen se parkinosa kirjoissa, jonka
minä korkeimmiltaan olin rohjennut raskita, jos pisimmällä
menin, ajatella merkitä Evaldin ja pojan nimiin, jos ärsytettiin
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ja muutkin nuoremmat kirjoittivat. Pukkilan silmät mittaili-
vat halveksuvasti Haukisten isäntää selkäpuolilta, kun tämä
kädet housuntaskuihin lykättynä ja yhtä rehevillään kuin pöy-
dän luokse saapuessaankin nyt oli menossa laattialla kirjoitus-
toimilta takaisin paikoilleen Evaldin viereen ja nuorempien
joukkoon. Vellava ja rehevä kuin hyötykuusi vehkasuolla!
ajatteli hän ja harmitteli, mutta sisuskin ja sydämenkhot yhtä
mädät kuin samassa paskakuusessa! lisäsi ajatus paheksuvan
lohdutuksen. Kantaa tuossa samassa heikvassa selässään täys-
tynnyrillisen viljaruista juoksujalkaa myllynsä tikkaita, sieppaa
säkin kuin leikiltä, mutta lykkääppäs sama roima työhön, niin
puolessa tunnissa on käsi puuttunut kiveksi, jos on kiskottava
auran kurkea savisaralk! Isä, kitupiikki ja Emman kade kerä-
jöitsi elämänsä ijän Langholman kanssa jokaisesta raja-aidan
seipäästäkin ja jokaisesta kiiskenpojastakin Langholman nuo-

tassa raja-apajalla, mutta poika lainaa tuhannen tuhannen nis-
kaan samalta Langholmalta, reijaa ne isäntävuodet, jotka isä
keräjöi, ja maksaa hotelleissa samat tuomarit pöytäänsä, mitkä
isä aikoinansa pestasi palkoillensa lakitupiin, ja mitkä setelit
eivät kulu rommeihin, niillä hän sadan riksin papereina sytyt-
tää piippuvalkeansa, jottei tarvitse itse nostaa talonpojan taka-
manttaaleita tuolilta ja imeä seisoviltaan kynttilän liehaa piipun
suihin niinkuin kihapöksyisemmät herrat ja syötingit!

Pukkilaa vinotti ja karsasti taaskin niin sydämen selkä-
syrjiä myöten, että rupesi juljettamaan jo paljas katsominen-
kin ja silmän haaskaaminen heidän papereihinsa ja kirjoittele-
misiinsa: Alastalokin puhisee ja punottaa ja laskee osia yhteen
niin hartaasti, että pää rytisee, on tarkkaa miestä kuin olisi
sielu paikattavana tai noukittava palasittain kokoon ravistunut
kiulu, jonka laudat ovat varisseet hajalle ja pudonneet uurteil-
tansa! Ja siirsikö rääkätyn silmän Haukisten Franssin huu-
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dittomilta selkäpuolilta tai Alastalon Hermannin vaarallisilta
otsakansilta tai parkkipaperin kriipustuksista ja murtolukujen
harmeista, niin mitä näki, ellei Eenokin väärää piipunnysää
ensin Eenokin vielä vääremmässä leukanykässä ja sen sivutse
Lahdenperän leveätä nenänaurista lautamiehen vielä leveäm-
mässä naamataulussa ja senjälkeen Härkänientä kuin hurskasta
keruubia, piippu hampaissa kyynäräkeppinä, ja hartiata selässä
peltosaran leveydeltä! Ja seljemmällä kattian aukeoilla, kukas
siellä, ellei Langholma ainaisessa keinustuolissaan ja ainaisine
poskipartaparakraafeineen kasvojensa kaksiposkisen lakitaulun
kummallakin puolella! Käveli äskenkin taas kuin kirkon-
torni ja tapulirakennuksen kellokastari laattioilla astelemassa
ja naputtelemassa etusormen luunystyrällä pöydänkanttiin:
Haukisten pojalle V32 osa parkista, minä vastaan! Ja niin
tasuseksi ja niin matalaksi asetti pasuunansa, ettei sanaa tar-

vinnut kuulla salissa muiden kuin minun ja Alastalon ja Hau-
kisen itsensä, vaikka kaikki ymmärsivät ympärillä, mitä var-
ten oli kävelty ja mitä käyty pöydän vieressä sanomassa! Sen
vielä voi antaa anteeksi ja sen kärsii, että ihminen hihkasee
ja kiljaisee kiukuissansa ja polkee potkasee vaikka tasa-antu-

ralta sanansa voimaa kattiaan, mutta kun toinen pysyy krei-
vinä vihassakin ja painaa suuttumuksen sanatta muun ihmi-
sen kyntensä alla latuskaiseksi kuin lutikan, niin se on liikaa
ja se suututtaa ja se saa veren vapisemaan silläkin, joka suo
lutikalle ja lähimmäiselle lutikan osan! Kuka Langholman on
pestannut pitäjään meitä muita isosemmaksi ja tietämään sen,
koska Haukisten poikaa on asetettava ihmisiksi ja suorittamaan
niistämisen siten, ettei toisten tarvitse huomatakaan ketään
niistetyksi, jolleivat tahdo!

Ja menestystä pitää tuommoisilla ja tuonkasvoisilla olla,
vaikkeivät sitä haekaan: tulee luokse, kuin naishempi, jota
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ei pyydä, mutta löytää itsensä tykö ja antaa hyvänsä sydän
suomaltaan! Kuinkas kävi Pietilänkin asiassa? Peri ensin oman

talon osaltansa, sai naapurin, kun nai tytärperijän, ja kolmas
talo putoo helmoihin kuin lykättynä ja koko kylä on yhden
miehen käsissä ja viimeinen Efram vasta täysi Langholman
Efram! En sydänkerän karvastelematta saata muistella asian
juoksua! Juovat kuin hullut Pietilässä, ajavat isäntä ja emäntä

yhdestä puolesta ja saman putelin viinavillissä halot pystyssä
kruununvoudin virkamatkoillaan talosta ja käsittävät Lang-
holmaan. 'Kuinkas sinä tuommoista kärsit ja petoja naapu-
reina kylässä!' kysyy ensi sanoikseen isännältä, kun tupaan
pääsee ja saa kirjurinsakin ja nahkasalkkunsa turviin. »Minkäs
suden tekee, kun se ulvoo veräjän takana!' vastaa Langholma,
joka isävainaan ajoilta asti ja omilta kokemiltaankin tiesi,
että halot vinkuvat helposti aidan ylitse naapurin puolelta
juomaviikkoina. 'Mutta luikkuhan on sinulla seinälläsi, ja
sudelta kärvennetään lyijyllä karvat, kun se rohkeaksi rupeaa
ja tulee veräjän raoille haistelemaan!' vastasi kruununvouti,
joka kiukkuisena oli äkäinen mies ja joka oli yksien kestien

kokemilta saanut tarpeensa Pietilän pidoista ja halkopaiskeista.
'Lakihan on selvä!' sanoi hän ja haki salkkunsa tulisen vilk-
kaa pöydälle. 'Langholmahan on rutsholli ja Pietilä sinun aku-
menttisi, ja jos akumenttisi on kelvoton, niin rustholli saa

lunastaa akumenttinsa ja laki sanoo amen!' Nahkakantinen
lakikirja olikin jo pöydällä ja plarattuna ja pykälä Langhol-
man luettavana kruununvoudin sormenkynnen kyntämiltä. Ei
tämän jälken tarvittu kuin viisivuotinen keräjänkäynti, niin
ikämuistoinen ja isäntäpolvinen naapuririita Langholmassa oli
lopussa, Langholman Eframilla koko kylän lääni hallussansa
ja Pietilän väki asumassa ja rikeeraamassa Palttikssa. Se siinä
väkä olikin tikun päähän ja pirun lisä troppikksiin, että Pait-
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tila tulee myyntiin juuri samaan tinkaan kuin Langholma
lukee keräjäsalissa tuomarin edessä lunastusrahat Pietilälle pöy-
tään ja Pietilä ajaa suoraan keräjiltä Palttikan ja huutaa talon,
ja minä Langholman sijasta saan kuin pirun lahjana ristin ja
elämänikäisen naapurivaivan raja-aitani taakse! Jos nyt Lang-
holma lääkettä tarvitsikin omantuntonsa nahkaan ja hipiäisiin,
kun potki toisen taloltansa ja mailtansa, jotta omat ruumat

tulivat avarammiksi — sitähän hän oli surkuttelevinaan ja
neuvoi itse keräjämäellä Pietilää, että aja nyt Palttikan, niin
saat paremman paikan itsellesi kuin Pietilä olikaan ja vähem-
mällä rahalla! — jos Langholma siis välttämättä lääkettä ja
silityksen palsamia tarvitsi omantuntonsa säämiskähipiään, niin
minunkos niskoilleni juuri ja minun rasituksekseni piti hänen
naapurinsa ja rakki hänen lahkeistansa tulla! On järjestys
merkillinen maailmassa, kun toinen ihminen menestyy kunnial-
lisesti, ja saapastansakaan savestamatta, ja toisen täytyy tapella
sielunsa jalkavaivaiseksi ja autuutensa ryysyille, muusta kurasta
puhumattaakaan ruumiin munteerissa, eikä sittenkään onnistu!
Toisella on Langholman naama ja toisella ei, ja Langholman
naamasta saa täräyttää semmoista, jota toiselta ei kärsitä
ilman, että saa leukoihinsa ja lujasti! Minä osaan ohjata hevo-
sen ja Mustani, ja pitää hänen sekä hengessä että smirnassa,
tarvitaanko kaapakarua jäällä tai uljasta harjaa pitoporstuan
edustoilla, eikä se suurempaa taitoa kysy, kuin että osaa pitää
kouransa kovana silloin, kun se on pidettävä kovana, ja myön-
tävänä silloin, kun sitä on pidettävä myöntämisen kehoituksilla!
Minä osaan ja ymmärrän ottaa hevosesta irti sen, minkä hevo-
sesta irti saa, ja Langholma, sen minä olen nähnyt ja huo-
mannut, Langholma on pehmiä mies minun rinnallani ohjak-
sissa! Mutta ihmisissä, pentele, ihmisten kuolasperissä hän on
raato ja peto, hänellä ovat ruppeukset niissä kuin pihdit, ja
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auta armias, me tanssimme, tanssimme jokikinen, minäkin
tanssin, tanssin varvastanssia nätisti paikallani, kun hän pidät-
telee, ja kurotan kaapaa, kurotan totisesti kuin henkeni edestä,
joka jäsenen pötköltä ja vuohishukin kimmaamilta, kun on
lupa pyyhkiä, kilpa tupruu ja ohjassuitset kirivät viulunkiel-
ten viuhumin suupielissä: paremmin, paremmin Musta, ja vie-
läkin paremmin! On se jumalatonta ja vielä karvasempaa, että
yhtä lykäsee ja hän istuu elämänsä kuin myötämäessä ja reen

perillä ja antaa jalasten huilia, minkä anturateräksissä on liuku-
laulaa, kun toinen saa kiskoa elämänsä kitisevää puurekeä kuin
vastamäkeä, minkä rintaluut kestävät ja nahkaruomat pitä-
vät! Ajaa toisen ja naapurin hänen perintöpelloiltaan ja talon
saveltaan pelkillä pykälillä ja rahanmammonan maksuilla, ja
lihoo taloiltansa naarmunrispaakaan saamatta omantuntonsa

nahkoihin äveriöitymisensä palkaksi, tai pahan sanan kuran-
tripauksenkaan pärskymättä hänen harjatuille jakuilleen ihmis-
ten puheissa, kun itse on hurskas ja surkuttelee sitä, mistä
on rikastunut, ja lääkitsee neuvonpaskoilla, vaikka hyvilläkin,
sitä, jota on täytyessä potkinut, ja kun toinen on tyhmä
selväpäisenä ja tyytyväinen tapatessaankin ja menee muillekin
kehumaan tarpeettomia ja kiittelemään jutuissakin semmoista,
jota kukaties sopii ajatella mielessänsä, mutta ei koskaan sanoa

muitten kuullen, ja hoilaamaan mailmalle, että hyvin kävi
ja paremmin sai ja jaksaa kuin kutu suolassa, ja että onni
potkasi perseeseen, kun keräjät antoivat tauluun, ja että nyt

saa juodakin rauhassa, kun ei ole kärisevä naapuri nurkissa
marisemassa ja matoluvuilk eikä tarvitse haaskata halkojansa-
kaan piha-aidan taakse, jos joskus hiukan hihkasee kotonansa
ja kirkastaa kurkkua kotomäellä! Semmoinen Langholma on,
että hän linjeeraa asiat, niinkuin maailma olisi plankkia
paperia hänen edessään, ja muutkin vasta hänen riitinkeil-
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tään äkkäisivät, että kas noin, tuolla tapaa vasta tulivatkin
krunteilleen kulmakivet pytingissä! Menee nytkin ja kontee-
raa näyttää sormillaan, mitä Haukisten pojalle kirjoitetaan
parkkikirjaan, eikä kukaan pane pahakseen, vaan kaikki tyy-
tyvät, Haukinenkin, ja Alastalo nyökäsee, ikäänkuin olisi
kuorman kivi hartioilta varissut! Hyötyykö hän itse
asiassa, sitä ei kukaan kysy, eikä hänelle sitä viaksi lueta,
niinkuin monelle muulle luettaisiin, jos hyötyykin, niinkuin
juuri Pietilän asiassa: pidetään, että kas vaan, rattaat vieräh-
tivät Varhoilleen! Menisin minä ja sanoisin Lahdenperälle, että
laita aitasi pois ja Vaarniemi on minun, niin kyllä pitäjässä
elämä nousisi! Tietää nyt tämänkään Haukisten jutun? Se
tunnetaan, että talossa ei ole tiiliskiveä ja kdonsuutakaan,
saati ladon seinien tyhjiä sisäpuolia, mikä ei olisi velkana Lang-
holmalle, ja nyt vielä rahat parkinosaan, vaikka pikkaseenkin?
Sanokoot muut, mitä sanovat, että Emman eläessä ei laho-
kaan hirsi Haukisten tuvassa murru Langholman toimesta, ja
uskokoon Langholma itsekin, että sydän hänellä kuolee rin-
nassa Emman pojan puolesta, niin katsotaanpas, kuka Emman
pään kallistuessa sittenkin Haukisen korjaa, vaikkapa poikansa
varalle? Laiva-osa, pienikin, on velanlisä lastattuun taloon,
ja viimeinen kpionluoma multareen kukkuroille on aina se

savenlusikallinen ylikuorman lisäksi, joka lopullisesti naulaa
jalakset siirtymättömäksi tiehen ja niistää juhdan polvista
kiskovimmatkin sisut: vaikka kiipeisi pyhä Pietari taivaista
auttamaan asiaa, niin niinkuin kypsä hedelmä puusta putoo
Haukisten talo aikanansa ja tätä menoa maahan Langholman
noukittavaksi! En minä sitä sano, että Langholma suorastaan

tätä tarkoittaa ja asettelee lankarihmoja vireisiin jäniksen pojan
juoksupoluille ja jää senjälkeen kylmiltänsä pyydyksen vie-
reen odottelemaan, koska pupu on pujahtanut hirteen ja sätkii
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saaliina ja noukittavana ansassa, ei, en minä sitä sano ja häntä
niin viisaaksi nenältänsä usko, vaan kyllä minä olen melkein
vissi, että hän luulee vain Emmaa säälivänsä, kun on pehmiä
pojalle ja kelvottomalle, ja ajattelee, että saakoon nyt, paha,
laiva-osansa tämän kerran vielä, vaikka knapattunakin, koska
tahtoo, ja maksukin voidaan järjestää, ja tämän erän vielä
voin olla avuksi, ja kivanosa kuitenkin jää vakuudeksi, niin
ettei minun vahingolle tarvitse jäädä, jos huonostikin käy!

Se juuri on Langholmassa niinkuin noiduttua, ja kiukut-
taa syyttömän lähimmäisenkin syntiseksi, että hänen pysyvät
kätensä niinkuin ajatuksensakin tekemisissäkin puhtaina, koska
hän ei kuljeta niitä ennen rupeamisia ensin taka- ja sonta-

puolilla ruumistansa ja tarkotuksiansa, vaan ottaa suoriltansa
asiat edestänsä ja selviltä sarviin, niinkuin ne saapuvat saka-
roinensa kouriin! Se on oikeastaan julkeutta ja suurnenäisyyttä
ihmisessä, että hän asettaa itsensä niin isoseksi, ikäänkuin ei
hänen kohdaltansa tarvittaisi viekkautta maailmassa, vaan että
hän on faarao ja mahtava olemaan oikeamielinen paitsi teoissa
niin vielä ajatuksen juonissakin ja kavaluuksissansa! Ja saa-
keli asiassa on se, että vielä muutkin plättipäät ovat latus-
kaisia ja antavat uskotella itsensä, ja luulevat paavin paksua,
koska se on tykevämpi, paremmaksi tikuksi ja Moosekseksi
pelissä kuin itsensä, vaikka ovat samaa puuainetta ja kuusen
roskaa kaikki, vain eri lovilla ja karahtääriviilloilla knupeis-
sansa, ja Langholman, koska hän on Efram perinimeltään ja
Langholma hengeltään ja talonmanttaaliltaan, pitäjän pat-
saaksi ja kunniapylvääksi, vaikka kullakin meistä kuitenkin
on jumalan luomalta ja saunamuorin suomalta oma nenän-
pykälä omast'takaa naamassa kannettavana jos niistettävänä-
kin! Ja vikuriste, jos toden ajattelen ja sanon tunnustan itsel-
leni, vaikken muille, niin onkos koko pitäjässä, minunkaan
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housuissani, ainoatakaan, joka on mies ja tärisemätön taka-
kintuiltansa ja kestää järjenpolvien lotisematta, kun Lang-
holma on vakavassa paikassa siirtänyt silmäparinsa terästä
terään vahvankinluontoisiin harmaisiin tai tiukkaviinkin tum-

miin, ja väistymättä katsottu miehestä mieheen se tuokio ja
silmäinpaini, joka punnitsee, kumpi kahdesta tottelee, kun
toinen tasasanalla käskee ja toisen on noudatettava järkeväm-
päänsä, joka myöskin on väkevämpi, kuka, kysyn, olisi pitä-
jässä rohjennut ja vuovannut hullun yrityksen ja uhkakapinan
samojen teräksisten lävistämänä, ellei ehkä juuri samainen
Palttila, nykyinen minun kiusani ja naapurini, eikä hänkään
enää Palttilana, vaan entisenä Pietilänä ja Langholman peri-
naapurina, eikä silloinkaan muulloin kuin sikahumalassa ja
halko kädessä!

Pukkilan heltesi silmäinkynsi hervottomana Langholmasta
niinkuin meren rynkä rynnistyksiltänsä kalliorannan siirty-
mättömään vastatörmään: keinuttele siinä, koska keinuttelet
ja minkä keinuttelet, en kaiketi minä tuomiolla sinun isosuuk-
sistasi vastuussa ole enkä jumalan palkoilla sinun asioittesi
tähden, niinkuin sinä joskus näytät luulevan olevasi asetettu

muitten vahdiksi ja Haukistenkin valvojaksi, ja minunkin
silmänpitäjäkseni välistä! huokasi hän ja palasi lannistuneena
silminensä ja ajatuksinensa lähempiin ja pöydänviereisiin
tapauksiin takaisin. Evaldinkin osa oli vielä kirjoittamatta
ja siihenkin vuoro kohta! Mistäs siihenkin rahat sai: Lang-
holmallekos oli sittenkin mentävä kumartelemaan ja polskat-
tava lakki kourassa isosen edessä, vaikka talot perittyinä oli-
vat aluksi samankokoiset ja Pukkilassa heinää latoihin sama
häkkiluku joka vuosi kuin ennen Langholmassakin, kun sulloi,
pintele, taitavasti häkkinsä, eikä laahannut liikoja ja ylikuor-
maa samalla kertaa ladon eteen.
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Tämä viimeinen ajatuksen piraus ja muiston pilke virkisti
hiemasen lannistunutta verta ja lotkoa mielen harjassa! Pahus-
takin! sama häkkiluku joka vuosi latoihin, kuin Langholmas-
sakin, kun vielä itse oli nuori talolla ja riuskas ja sulloi itse
häkkinsä korjuuniitulla taitavasti ja varovasti ja piti lasku-
lukua ladon suullakin, ettei päässyt määrä vahingoltakaan
häkin krimiäkään vähemmäksi kuin Langholman korjuu-
niitulla lahden toisella rannalla, veti pahan uhatessa ja kiiruun
ahdistaessa joskus tyhjältänsäkin ja ylivaralta kriipauksen
piirun krääkin kärjellä enemmänkin seinään, kuin häkkilukua
tosi tunnustaen oli ajettukaan ladon eteen, veti vain, ettei
naapurille tarvinnut tulla kehumisen syitä ja ylpeyden syntiä
omalletunnolle! Ei Langholma siihen aikaan vielä ja poika-
päivinä paljoa sen parempi talo ollut kuin meidänkään, vaikka
nyt jaPietilän oston jälkeen luulee konteeraavansa koko pitäjää!

Ei tämä viimeinenkään ajatus kuitenkaan sanottavasti lää-
kinnyt ja lohduttanut Pukkilan vaisuutunutta mieltä, ja kar-
vastelevin sydämin palasi hän silmineen Langholmasta takaisin
seuraamaan tapahtumien jatkoa pöydän äärillä, jotka ennakolta
tiesi pelkästään murheellisiksi ja maksaa masentaviksi. Iso-
Haukinen oli nyt jo palannut takaisin paikoilleen ja nuorem-

pien viereen meriseinänpuolelle ja kuului siellä kehuskelevan
Evaldille ja muillekin kummallakin puolellansa. »Näytettiin
pappamiehille, että osaavat pojatkin kirjoittaa! Kävelkääs tekin,
sinäkin Evald, ja kirjoita osa, niinkuin Haukisten isopoika!»
Pukkila kadotti, pudotti, kuin sukankutoja kutimen kärjeltä
silmäsolmun, kuuloiltansa ja näkemiltänsä mokoman, sekä
miehen että puheet, ja jäi katselemaan Nordevallia, joka nyt
oli lähestymässä pöytää vastakkaiselta puolelta salia, laivuri
Nordevallia, Adolf Petter Nordevallia, Tukholman kipparia,
jonka kanssa joka kevät sai tapella henkensä verilihoille säy-
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nään hinnoista. Vai sinäkin tulet kantamaan kiturahasi ja
säästösi särkileivisköistä Alastalon tiinuihin ja ammetynnyrei-
hin suolattaviksi! ajatteli Pukkila apeuksissaan karsaanvinoa
sääliä miehen puolesta, vaikkei erikoista syytäkään ollut parem-
min karsauteen kuin surkuunkaan, koska Nordevall tunne-

tusti oli sekä tarkka että sakrikas mies, joka itse tiiviisti tiesi,
mihin rakoon kulloinkin lanttinsa pisti, mutta josta ei myös-
kään mitään pelkoa ollut, että Alastalo hänestä keritsisi enem-
piä villoja, ja että nyt mikään isomman osan kirjoittaja oli
keinuviltansa saapumassa pöytään. Keinuviltansa, sillä kipparin
polvet keinahtelivat, vaikka muuten asteli suorana ja kan-
keana yläruumiiltansa kuin kynttilä. Se oli Nordevallin juh-
lallinen tapa kävellä kirkonkongilkkin, kun hän pää hiukan
kallellansa tuli länsikäytävästä sisään ja asteli Koelsuun pen-
kin korville asti kirkon keskikäytävän suulla niin pitkänä
kuin hänelle oli mitan huiskaa annettu selkään ja muuhunkin
ruumiin rentoon. Sama tihuvapintainen kiiltolipalk varustettu

ruskea karvalakkikin, joka hänellä oli aina mukana kirkossa
ja juhlallisissa tilaisuuksissa suvin talvin, ja jota hän ei kos-
kaan silloin laskenut kauas lähettyviltään, oli hänellä nytkin
kädessään, ja ensimmäiseksi työkseen, pöydän luokse tultuaan,
hän sovitti sen huolellisesti pöydälle ja asetti vasemmallensa
siten, että se tuli melkein Pukkilan eteen ja haisi ryssän tupak-
kaansa, jonka lehdistä se tämän päivän taatiksi oli noudettu,
Pukkilan sieraimiin. Enempiä huomioita hän ei kiinnittänyt-
kään Pukkilaan, vaan jätti hänen kurkistelemaan viereensä,
ja sovitti ensin vähän pitkäluiset jäsenensä järjestykseen tuo-

lille, ennenkuin alkoi tarkemmin tarkastella, mikä nyt oli ensi
tehtävänä edessä ja haalia hanhensulkaa kouriinsa. Paperikin
oli nyt jo lykätty senverran ylemmäs pöydällä ja loitommas
edestä, että sopi, kun samalla kangisti yläruumiinsakin suo-
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raksi ja selkäkenoon, lukea vaivatta ja tarpeellisen kaukaa ilman
laseja, mitä muut olivat kirjoitelleet paperille ennen, ja mistä
paikasta alkoi työnsä. Vasemman käden peukalon hari mer-
kitsikin pian paperille sen ratirivin alkupään ja kohdan, jolta
sulka sai lähteä kursseilleen, eikä senjälkeen enää muita val-
mistuksia tarvittu, kuin että sileäksi ja parrattomaksi raakattu
ylähuuli vedettiin kokoon kuivaan kurttuun ja järeä alahuuli
lykättiin puolentuumansa ulkotoroon johtamaan etuviisteeltä
kynän kuljetusta ja venymään aina sille kurille, ylävinoon
tai alavinoon Joille sulkakin oli kouranhoimissa holhottava ja
ohjattava.

Työ oli tarkkaa ja Pukkilalla, jolla, kuten sanottu, ei tällä
erällä ollut pahempia pelonsyitä: tunsihan hän Nordevallin
raittiiksi mieheksi viinankin parissa, joka ei juonut muuta kuin
kotona ja omasta kaapistansa ja joka ei yleensä hullutellut
liikaseileissä ja semmoisissa, joissa pää ja yläpuuri saattavat

vintata rajummille heilauksille kuin jalat ja ruumiin koipi-
puoli kunnialla kerkiävät jälestä, vaan joka maistamisen jäl-
keenkin aina makasi hoipertelut jäsenistänsä sängyssänsä ja
kopissansa ennenkuin läksi tielle ja täkinkannelle kävelemään,
tunsi hän Nordevallin ja tiesi, ettei se mies ollut sitä lajia-
kaan, joka olisi rahanhuimauksissakaan laiva-osiakaan enempiä
merkinnyt kuin ketarat turvallisesti kantoivat ja kukkaron
painolasti taatusti kesti, ja ymmärsi hän myöskin sen, ettei
Tukholman kakrannassa niin merkillisiä riksimääriä ja lapion-
kuormia korjata talteen, vaikka onkin visu mies ja tikunen
kaupoissa, ja vaikka olisikin vuosien mitassa killuttanut kuk-
kaisen puntarin päässä toisenkin säynäsleiviskän ja sullonut
suomuskäsin äyrin lanttia siinä kuin riksin pyöreätäkin kuk-
karonsa nahkamahoihin; ei Pukkilalla siis tällä erällä ollut
mitään pelonsyitä kavahdella erinomaisempia numerosifroja



355

parkinkirjaan, — eihän Alastalokaan semmoisia näkynyt odot-
televan, koska oli malttanut lähteä vierestä ja mennä puhele-
maan jotain kahdenkeskisiä Langholman kanssa! mistä mah-
toivat juonkellakaan? ja hutista keskenään? — ei Pukkilan
siis tarvinnut varoa mitään enempiä harminnuuskia tästä kir-
joittamisesta, ja niinpä seurasikin hän melko piristyneempänä

kuin äsken osasi ajatellakaan Nordevallin hartaita alkamisia:
siirsi hän kuitenkin Nordevallin nahkalakin vähän puolemmas
edestänsä, sillä sen tupakanhaju oli kuitenkin ajan mittaan
liika karvas ja pistävän tunkeva nenään.

Sininen ankkurin kuva kipparin kämmenen päällystöillä
venyi ja muutteli muotoa, järeä alahuuli suoritteli tuikeata
työtänsä tikistetyn ylähuulen sivutse ja punasensiniseksi
pakahtunut nenänpää puhisteli tuimia pähinöitänsä, kun han-
kala hanhensulka verkkaan, mutta juhlallisen varmasti kynsi
valkoista paperia ja Pukkilan silmien edessä tasaisin ja sel-
kein vedoin muodostui luettavaksi »Adolf Petter Nordevall»
komeana niinkuin mies itsekin ja hänen alahuulensa tana ja
niinkuin nimen kaikukin. Perhana sittenkin, olisi minulla
joskus lainana naamapuolessani tuon huulenluukun järeä
lerppa, ja tuon nenän pärisevä torni, vaikkei noin purppuran-
sinisenä, ja tuon niskan nahkainen kankeus, vaikka englannin
verassa eikä kotoharmaassa sarassa, niin minä olisinkin juhlal-
linen kapteeni kannella ja komea katseltava komentosillalla
lubeckiläisille! ajatteli Pukkila pienen kateen hetken ja ihmet-
teli sitä, että turhiltansa jollekin tuhlataan fasuunaa leukaan
ja puomia rikiin, vaikkei, jumaliste, leuka ole tukinklossia liuk-
kaampi järjensaranana, eikä puomissa tuukinpyyhkivää seili-
klipuksi! Tuommoinenkin mies, selkä ja niskakanko kuin Lon-
toon lordilla aviisakuvassa ja naamataulu kuin kaupungin-
kanttorilla hänen laskiessaan tuomiokirkon parvelta poskistaan
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kyrie eleisonia kirkkoon, eikä ole muuta kuin sumppukippari
viraltaan ja kalakukan haistelija karahtääriltään! Pukkila seu-

rasi kärpänvirkkuna miestä edessänsä ja jokaista hänen toimi-
tustansa, siinä kun tämä nimenkirjoittamisen jälkeen ja ennen-

kuin lähti epävarmemmille jatkoille pienen tuumaustiiman ajan
arvelevasti kynteli peukalonpäällään tiheäjouhista leuanalus-
taansa, joka vanukkeisena sänkenä haritti parrantynkiänsä ja
rahisi takin verkakauluksiin tiiviinä, pellavanpunavana harjana.
Tuommoinenkin virstantolppa, salarikas ja salajuoppo, istuu
ihmisissä ja Alastalon salipöydissä ja parkkikirjoituksissa pelk-
kien riksiensä ja kituskätköjensä vuoksi, vaikka mies haisee
laukalta jo pelkältä näöltänsäkin, puhumatta sormiltansa, jotka
silloin kun eivät kuka suolastynnyreissä ja kiillä säynään-
suomuissa, pitelevät putelia tai laskevat lanttia, kumpaakin
salaa! ajatteli Pukkila ajankuluksi ja apeutensa maksuiksi sillä
aikaa kun katseli suonisolmuista ja ahavan ja suolaveden par-
kitsemaa kämmenpäällystää, joka vielä vartoili hanhensulki-
neen, ennenkuin lähti paperilla edemmille retkille ja numero-
kirjoitusten mutkille. Hummaa talviviikot kamarissansa ja
kallistelee kaupanvälit koijussansa kahdenkesken viinatuoppinsa
kanssa niin hartaasti, että kun sunnuntaina tulee katumuksen
päivä ja mies istuu parannuksen teolla kirkonpenkissä, niin
porottelevat pohmelot saarnan aikana syntisen Aatamin kulma-
luissa kuin vasaramoukareilla paukutellen ja kuuden arjen
viinasynnit pureskelevat viheliäisen sydänlihoissa kuin sudet,
mutta on niin kelmi ja ketunviekas munaskuiltaan, että kaloja
punnitessa ja fientelin piirua tiskistäessään mies säilyttää itsensä
raittiina knupiltaan kuin kellon viisari taulussa ja selvänä
päästään kuin ahvenen poika pranttipaikan syltäsyvissä veden-
vilppaissa, ja semmoinen ankerias kirkossakin ja kalanliukas
kirkonpenkissä, että saavatkos papit ja pastoritkaan parempaa
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otetta Adolf Petterin sielunkiduksiin kuin kalamatamit Tuk-
holman rannassakaan Nordevallin riksilantteihin ja äyrikopek-
koihin, vaan kieputtaa itsensä suomusporvari saarnastuolinkin
edessä manauksen verkonsanan silmuitse vapaille vesille kuin
eho autuas pelastunut lahna, ja lunastaa puijaa pelkän kolmen
vaivaisen tunnin niskahartauden hinnalla ja partahurskauden
maksulla karvaiselle sielulleen aneen pesut ja anteeksiannon
pyykit täysviikon täyshuminoista ja seitsenrikisestä seilauk-
sesta! Pukkila melkein paheksui Nordevallia, kun näin likeltä
ja näin kestävästi ja lisäksi sanan puhumatta piti häntä kat-
sella naamapuoleen.

Nordevallilla puolestaan oli vaikea paikka edessään pape-
rilla, sillä nyt olisi ollut kirjoitettava osa nimen jälkeen ja
se kysyi taitoa ja siihen oli katsottava mallia ylempää. Kar-
heiden poskien parkitulle ahavalle kihosikin sinervää punaa ja
kultanuppi rosoisessa korvanlehdessä kiilui tuskallisesti, kun
oli selvitettävä, mitä Krookla oli kirjoittanut nimensä jäl-
keen Alastalon merkitsemisen alle: Krooklan Mikkelssonin hän
nimittäin oli ajatellut esikuvakseen, koska Mikkelkin oli visu
mies ja viinapäissäänkin tarkka ja luotettava näpeistään. Läh-
tikin sulka taas viimein kynnöillensä paperilla, mutta ei tällä
erää enää niin juoksevasti ja juhlavallavarmuudella kuin nimi-
kirjoitusta piirrellessä, joka todella oli muodostunut sellaiseksi,
että sitä itsekin kehtasi katsella. Oli nimittäin kirjoittamisella
edessänsä eräs mutka, joka vaikutti, ettei esikuvaa voinut puus-
taavillensa noudattaa, vaan oli kirjoittaminen präntättävä
omasta päästä paperille. Krooklahan oli kuitenkin isäntä ja
talollinen pitäjässä, ja sopikos hänen, joka karähtääriltään sen-
tään oli ainoastaan kippari ja kakporvari, kirjoittaa enempää
kuin puolet siitä, mitä isosempi oli uskaltanut? Varovasti siis ja
vähän epäselvin ja hyppelevin vedoin muodostuikankean kouran
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vaivoilta vähitellen paperille kirjoitus, josta hyvällä tahdolla
luki seuraavan: »kuuDes-gymmänes NÄljes OSA» eli sen, minkä
hän ylemmän riviradin esikuvalta oli silmäänsä noukkinut
Krooklan käsialasta, kuitenkin niillä muutoksilla, jotka hänen
tuntonsa ja sopivaisuuden tietonsa oli käskenyt sekä sillä lisällä,
että osa tuli puustavoiduksi julkisemmin ja AMENen painolla
loppuun. Kolmaskymmenestoista osan hän oikeastaan kyllä oli
kotoa lähtiessään itsekin ajatellut kirjoittaa, mutta kun Puk-
kila vahtasi vieressä ja häiritsi ja koska ei Krooklan verroille
ja rinnoille sopinut tupata, niin mitäs hän suurempia vuovasi,
ja taisi olla parempikin, ettei isotellut, niin eivät ihmiset pääs-
seet turhiin tietoihin ja alkaneet kateuttansa nirsoilla säynäs-
kaupoissa! Nordevall oli valmis, laski hanhensulan kädestänsä
pöydälle sekä katseli vielä kerran ja niskaansa kangistaen, että
paremmin sai tähtäimille, nimikirjoitustansa paperilla, ennen-

kuin alkoi koota lakkia käteensä Pukkilan edestä ja valmis-
tella nousemisia. Ei nimessä vikaa ollut, sojoisahan se oli pape-
rillakin ja pulska piirtämiltäkin, Adolf Petter Nordevall, niin-
kuin luettuna ja papin paukauttamana lukuvuoroilkkin, joilla
rovastivainaa sitä joskus oli kehunutkin ja tosissansa pilaillut,
että kuuluu kaikuu tuvassakin kuin torven luirutus Kahiluodon
herrojen jänisjahdeilla ja metsäraikumilk! Ja mitäs sanansijaa
osaankaan oli, ei se sen pienempi ollut kuin puolet ja sopivaiset
Krooklan kirjoittamasta, ja parkin osahan sekin oli, vaikka vain
Ve4 osa. Ja siltä ja sitäpaitsi, olisi hän jaksanutkirjoittaa enem-

mänkin jos olisi omasta puolestaan tahtonut — Nordevallin tuli
mieleen nyytin pussi kistun pohjilla, jota hän vielä oli pidellyt
ja punniskellut käsissänsä ennen kotoa lähtöä, ja tunnustellut
sekä kahisevaa, setelipaperin kahisevaa että painavaa, metallin-
pyöreän riksipainavaa pussissa ennenkuin lukitsi sälisti arkun
kannen kiinni ja talletti kätki avaimen nahkarihmoineen povi-
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taskun pohjiin — enemmänkin olisi ja väkisemmän osan voi-
nut kirjoittaa, jos olisi viitsinyt ja haluttanut, vaikkapa saman

kuudestoista osankin, jonka kyttäilijä tuossa, samainen Puk-
kilan pukki puskapartoineen pöydän päässä ja vieressä näkyy
nälkiinsä kirjoittaneen ja isosuuttansa ahnehtineen, vaikka tie-
dän minä sen vanhoista säynäskaupoista ja hinnankitkutuksista
niissä, ja olen vissi kuin oman leukani päästä, että huiskia
saa humalaseiväs ja juosta pitkät koipensa kakskyynäräisiksi
pitäjällä, ennenkuin ovat eri klaffit kitisseet revärssiä taiteensa
ja parkin osa miehellä koossa ja lainamaksussa! Vahtailee tuosta

pöydän päästä toisten kirjoittelemisia ikäänkuin häkkisen
naakka kirkon harjalta sontakuormien ajoa vainioille! harmitteli
Nordevall vielä pienen mielenkarsaudenkin ajatuksissansa,
ennenkuin oli saanut tasalakisen karvalakkinsa kouriinsa pöy-
dältä ja alkoi tarkastella lähtemisen kurssisträkkiä.

Pukkila oli oikeastaan hyvän nyreillänsä siitä, että Norde-
vall oli merkinnyt parkkikirjaan ainoastaan Ve4 osan, eikä täy-
den V32 osan määrää niinkuin hän vähän oli pelännyt, ja
oli senvuoksi virkistynyt pakinatuulellekin ja juttumielelle.
»Kukas nyt enää säynäät Tukholmaan seilaa, kun sinäkin
rupeat parkkeja rakentelemaan!» sanoi hän siis virkahti tutta-

vuuden sovuksi ja puheli parasta pataa, ennenkuin toinen oli
kerjennyt nousemaan tuoliltansa. »Oletpas saanut toisenkin
kerran kääntää luovia Ahvenenmerellä ja sylkeä mällinkarvasta
ruoripakalta taaksesi kölivesiin, ennenkuin olet astiallasi kulan-
nut ne riksit Tukholmasta Suomen puolelle, jotka nyt saat

latoa parkin osan maksoksi pöytään, ja Alastalon korjattaviksi
silkassa riikin rahassa!» lasketteli hän kehoitteleviansa ja oli
kerran isoinenkin ja isännän alentuvainen pöydän päässä, koska
Alastalo vielä viipyi salaisissansa Langholman puheilla: mistä
mahtoivatkaan juonitellakeskenänsä, kun niin oli pitkä hutina!
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»Käy nyt keväästi taas Pukkilassakin, kun säynään kutuaika
on ohitse ja saadaan lämmitellä rommilasin vieressä kaupoista
jahnaten!» lopetti hän aivan vilpastuneena verikänsä, kun
taas oli pitkillä ummilla saanut jotain puhuakin ja kieli hiu-
kan karistella kankeuksia päältään ja kärjiltään.

Nordevall muisti kuitenkin hyvin vanhemmat rommittelut
Pukkilan kamarissa ja tiesi mainiosti, että rommeista ei ollut
puhettakaan, kun oli riidelty jo kammiossa kummankin sisut
kiukuksiin, ja tuvassa — Pukkilan kamariin hän ei muistanut
itseään koskaan käsketyksi! — ja tuvassa vielä oli vängän
kaupalla kiskottu joka ainoan kopekan syrjästä, joka hänen
oli hellitettävä ja Pukkilan korjattava suoksistaan. Nordevall
muisti elävästi nämä vanhemmat asiat, eikä häntä myöskään
viekotellut puhetuulille Pukkilan äskeinen kiusanteko tuoreil-
taan ja tirkistely vierestä, kun ihmisen olisi tarvinnut rau-
hassa ja ajatustensa kanssa kirjoittaa paperille sen, mikä oli
aikomuksissa. Ja V32 osan hän varmasti olisi kirjoittanut ja
se oli ollut hänen meininkinsäkin, ja se olisi tullut paperil-
lekin, ellei toinen olisi istunut norkkimassa vieressä kuin hyt-
tysen härisevä pirun palkoissa korvan juuressa ja sekottanut
ajatuksia, ja itse ruvennut katsomaan mallia ja esikuvaa ja
joutunut jakksineen Krooklan nirson reen jäljille jasopivaisuuk-
sien anturaraiteisiin! Puolta pienemmän osan minä nyt sinun
paljailta kiusoiltasi kirjoitin kuin olin ajatellut, ja joka vuosi saa

nyt jaossa kääntää mieltä tieto, että Ve4 osan likviidi on aina
puolta pienempi kuin V32 osan! Nordevall ei siis ollut puhe-
tuulella ja Pukkila saikin ainoaksi vastaukseksi jutunhaastei-
hinsa ja tuttavanjupinoihinsa vain lyhyen sanan ja senkin kui-
viltansa. »Olisin minä osannut nimeni kirjoittaa paperille ilman
syynejäkin ja vieraita miehiä!» sanoi Nordevall siis vain lyhyesti
ja nousi pöydästä lakki kädessä, eikä Pukkila enää hänestä
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muuta nähnyt kuin sarkaisen selän, joka suoristui täyteen mit-
taansa ja niskajäykillensä, sekä läksi kuin sträkiltä kurssillensa
suoriltansa Langholmaa ja Alastaloa kohden, jotka vielä jut-
telivat keskenänsä, toinen keinutuolilla toinen keinutuolin vie-
rellä seisten. Seremonian ja juhlallisuuden vuoksi ja asian täh-
den piti Nordevall nimittäin sopivana näin arvokkaan ja anka-
raksi ymmärrettävän toimituksen jälkeen ja vahvistukseksi
kävellä kouran antamalta paiskaamassa kättä niille, joille oli
käpälää pläiskättävä silloin, kun oli ihmisissä niinkuin kaupois-
sakin ja asianhieromisissa.

Olikin koko toimitus jäänyt häneltä varhemmin ja tullessa
vahingolta ja huomaamattomuudelta kokonaan suorittamatta,
oli Koelsuun raumassa ensin tuuli kiusannut ja tikuttanut
niin syntisesti ja jumalattomasti suoraan ja tihuvaltaan nokka-
stääviin, että oli saanut sahata kryssiä kuin ryssä turkkia
Tonavan takana ja tullut paikalle ja Alastalon rantaan vasta,
kun kaikki muut jo olivat koolla ja salissa, ja senjälkeen oli
saliin tullessa ja ovea avatessa Härkäniemi parastikään paa-
sannut sohvalta jotain historioitaan ja raha-arkkujuttuja, niin
että oli tullut sisälle kuin kirkkoon keskellä saarnaa eikä ollut
pasannut kävellä lyömään kättäkään kenellekään, edes isän-
nälle ja Akstalolle, ja Langholmalle keinutuolilla, vaan oli
ollut oven suusta vain katseltava itselleen tyhjä tuoli jostain
lähimmältä ja käveltävä sinne varoviltaan sen kuin saapas-
anturoiden narinoilta arvasi itseänsä kevitellen liikutella itseään
ja astella. Tämä tulomanööverin virhe ja tervehtimisen laimin-
lyöminen silloin olivatkin senjälkeen koko ajan kiusanneet
Nordevallin mieltä ja painaneet uskomattomasti hänen sydän-
tänsä, ja oli hän lakkaamatta vaivannut päätänsä ja katsellut
itselleen otollista tilaisuutta, jolloin jossain raossa olisi sopinut
huomaamatta nousta tuolilta jakävellä korjaamassa tämä kom-
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melluksen harmi. Tätä ennen ei tämmöistä tilaisuutta ollut
hänen mielestään hänelle tarjoutunut, mutta nyt sopi samalla
matkalla, kun oli käynyt osansakin kirjoittamassa ja oli muu-

toinkin liikkeellä, suorittaa sekin laiminlyöty toimitus, ja
niinpä asteltiinkin nyt määrävarmasti ja niska aidaksen jäyk-
känä sinne kohden, jossa Langholma ja Alastalo keskustelivat
keskenänsä, toinen keinutuolilla, toinen vieressä seisten. Ensin
tarjottiin koura istuvalle Langholmalle: »Tervekset Tukhol-
masta!» (Hän oli pari viikkoa sitten palannut viimeiseltä
Ruotsin reisultaan) sanottiin totisen vakaasti ja niska, laivuri-
kipparin jäykkä ja ahavoitansa punerteleva niska suoritti tär-

keän sanan vahvistukseksi sen tarkasti mitatun nyökäyksen,
johonka Pukkilan äskeisten ajatusten mukaan Lontoon lordin-
kin niska aviisakuvassa parhaassa tapauksessa saattoi taipua
kumarruksen näköisille. Sama totinen toimitus samoin totisin
sanoin suoritettiin uuden yhtä vakavan kerran ja samalla verk-
kaisella komeudella Alastalonkin kohdalle. Nyt oli siis ter-

vehtämisen velka sittenkin lopulta kunnialla suoritettu ja
hartiansa huojentanut mies valmis palaamaan tuolilleen ja
istumaan, sillä mitäs enempää tarvittiin, koska ei ollut kala-
kaupoista kysymys. Alastalo sentään ennätti rohkaista ennen

lähtemistä ja lykätä pientä hyvän jutun evästä mielen tas-

kuun. »No nyt Nordevall korjasi yhdellä kynänraapauksella
kotiin kymmenen Tukholmanmatkan ansiot!» pakisi hän ja
taputteli hyvitteli salkojuhlallista selkähartioihin. Langhol-
makin myhähti myötämielisesti ja virkahti keinutuolilta kehoit-
tavasti miehelle, jonka hän tunsi rehdiksi kalaporvarina ja
tiiviiksi asioissa, vaikka heikoksikin jossain inhimillisissä! »Sopii
nyt käväistä Langholmassakin ja kahvilla talossa, kun muu-

tenkin käyt rannassa jakala-ostoilla!» sanoi hän ja oli hyvän-
tahtoinen. »Naisväellä siellä kotona kyllä on kahvipannu aina
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valmiina tulelle pantavaksi, ja tilkka kuumaa kurkkuun on
terveydeksi, kun on kulannut kätensä kankeiksi kylmässä
vedessä!» jutteli hän, koska kelpo hevostakin tallissa aina huo-
maa ohimennessä taputtaa lautasille pilttuussa, ja koska kun-
non mieskin aina ansaitsee suopean sanan ja ystävällisyyden
vieraanvaran. Nordevall olikin hyvitetty ja huokaistu mies,
kun hän nyt selkäpontisena ja askelhaaravana eteni salia tuo-

liansa kohden ja paikoilleen saapuneena järjestisen, mikä hänessä
liikkuessa oli ruhtinaallista istuimille ja linkkuun, sekä katosi,
vaikkapa nyt parkinretarinakin Simujen ja kipparien joukkoon
muuna kalaporvarina jatkamaan vertaistensa parissa varhai-
sempaa vaikenemistaan sen, minkä ei ajan kuluksi ja työn-
viitteeksi välillä verkaksiltaan pyöritellyt käsissään polviensa
välillä tiheätakkuista tasakarvalakkiaan kiiltävine lippoineen
ja pyhäpäiväisine ryssäntupakanhajuineen.



Kahdeskymmenesensimmäinen luku.

Luku, jossa Pukkilalle tulee muissa hengenpinnistyksissä
mieleen asioita, jotka tähän asti ovat olleet salaisia, ainakin]
muutamat, ja jossa Janne Pihlman kirjoittaa laiva-osansa,
suuruudeltaan sen, minkä Pukkilakin luvun lopussa saa lukea

parkkikirjasta.

Muitakin käveli tämän jälkeen pienempää väkeä, kuinka
sattuivatkin istumaan lähempänä tai kauempana pöydän liket-
tyviltä tai muuten olivat kursevampia tai arkaluontoisempia
veriltään, vuoroltaan pöydän vierillä nimeänsä kirjoittamassa
parkkikirjaan ja osaansa merkitsemässä, niinkuin esimerkiksi
molemmat Simut, Raha-Simu ja Risu-Simu — kolmatta Simua,
Filu-Simua ei Alastalo, kuten mainittu ja niinkuin muistamme
ollut käskenytkään paikalle vissien hevoskauppaharmien ja jah-
nausten vuoksi heidän välillään mennäiseltään — Risu-Simu
ja Raha-Simu siis kävivät kirjoittamassa ja samaten Jäderholm,
liukas ja pekavasilmäinen halkokivuri raskaissa merisaappaissa,
yksivakaä Pöylin isäntä, lyhyt varreltaan — tavallinen mies:
päätänsä pitempi Pöyliä! sanottiinkin muista, joiden mittaa
ei tämän sanan tarkoitus ollut liioitella — lyhyt varreltaan,
mutta piukka toimiltansa: talokin velaton jo, vaikka rengin
palkkasäästöt olivat ensimmäisenä ja ainoana käsimaksuna kun
talo ostettiin, tai Tupinkorven vanha isäntä, vaarallinen mies
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aikoinaan ja kova keräjäinkävijä, mutta nykyään syytinkeil-
lään ja talonvaarina valpas vain siitä, että jokainen kerätty
kopeekanpenninki ja kiiltävä ruplanympyrkäinen hänen käsis-
tään kieri sinne, jossa ne parittivat kaksoisia ennen takaisin
palaamistansa. Käveli heitä, yksi toisensa jälkeen ja useampia
perätyksin vuoroltansa osaansa kirjoittamassa ja nimensä mer-

kitsemässä pöydän vieressä, Nordblom ja Nordberg ja muut,

mutta toimitusta ei enää seurattu mainittavammalla vireydellä
ympärillä: miehet tunnettiin ja tiedettiin, että kirjoittavathan
he osansa, mutta pienen vaan ja semmoisen, ettei maailma siitä
lonsoo, sen verran, että mukaan tulevat ja jakoon pääsevät,
joku, niinkuin esimerkiksi juuri Pöyli, saattoi ajatella pro-
viantin muonaamistakin ja sitä, että sai myydä lahtiansakin
ja muuta talon teurasta ja perunaa niinkuin voitakin sopivasta
hinnasta kevätrustauksissa ja syksyvarusteluissa.

Pukkilallakin olisi näissä oloissa ollut koko mukavaa pöy-
dän päässä ja joutilasta katselemisen ruokaa yllinkyllin —

eihän ollut mitään pelkoa siitä, että niistä kukaan enää hänen
osaansa pistäisi varjoon, ja alkoi, kun unohti Langholmat ja
Akstalot ja Härkäniemen, ja kadotti silmistänsä heidän isot-
telunsa ja Vs osansa, alkoi, kun unohti ja kadotti mielestänsä,
tuntua jo omakin Vie aika mokomalta ja kivanosan kokoi-
selta kaikkien noiden V64 osien ja numeromurusten yläpuolella
ja rinnalla: olikos kukaan muu enää hänen jälkeensä men-

nyt hänen tasoilleen koko jonossa, Lahdenperä kyllä, mutta

mitä semmoisesta, joka tuppaa itsensä suurempiensa ver-
roille ja tuhlaa metsänsä ollaksensa mahtava! — olisi ollut
joutilasta olla ja oikein mukavaakin katsella, ellei mieltä
olisi sekottanut ja silmä alinomaa palannut epäilemään sitä,
mitä pahanhengen juonia Akstalolk ja Langholmalk mahtoi
olla keskenänsä kun Alastalon parta keikkui niin uskollisesti,
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kuin olisi äijä istunut täkkipookien vieressä tikkaustöissä,
eivätkä korvakeräjät katkenneet edes Nordevallin saapumisen
ja tervehtämisen ja hänen poistumisensa jälkeen: härrää kuin
paksu kimalainen kedolla! paheksui Pukkila Alastaloa karsas-
telien ja ihmetteli sitä, että malttaa ja kehtaakin pysyä pöy-
dän vierestä poissa Silläaikaa kun muut ovat puhinoissa ja
kirjoittavat täyteen hänen parkkiansa!

Oikeastaan olivat Pukkilalla omat epäilyksensä ja vahvat-
kin epäilyksensä asiasta, ja söi ajatus kuin mato hänen sydän-
tänsä! Eikä Pukkilan kauan tarvinnut epäilläkään, sillä Lang-
holman tavalla — sekin niitä Eframin omia! — Langholman
avaralla tavalla oijennettiin nyt keinutuolilta vakuuttava pivon-
anto Akstalolle — miksi senkin piti olla juhlallisen kuin
tapulitornin kelloluukun avauksen humaus Kolminaisuuden
päivänä, eikä tavallinen miestenkeskinen kämmenenpaiskaus!
— oijennettiin vahvistava pivonanto Akstalolle ja pää, pai-
nava langholmakinen pää suoritti pienen, melkein huomaa-
mattoman nyökäyksen myöntönsä — oli sekin taitoa ja pesän
perintöä olevinaan kuljettaa pääknuppiansa sillä painolla ja
tuommoisella pystyfasuunalla, ikäänkuin olisi sen ja vaaka-
leiviskän niskasaranoita säästettävä ja varottava kumartelun
taivutuksissakin ja suostumuksen noikkauksissa! — pää, eframi-
lainen pää suoritti nyökäyksen hyväksymisensä, ja Alastalo
— häpee joskus, vaikkei tarvekaan olisi, eikä toisten palkoissa
ole heidän puolestaan häpeemään, mutta häpee, pahustakin,
saastaisestikin joskus, kun näkee ja havaitsee ja huomaitsee
jonkun liperiksi ja nöyräniskaiseksi, vaikka hänellä sentään
omasta takaakin pitäisi olla kanko kauluksissa omaa päätä
pystyssä kanattamaan! — Alastalo, kahdentoista, etten sano
neljäntoista leiviskän sämpylä, ja pukuverkansa, isosemmatkin
pukuverkansa, tähän asti itse ja omasta kukkarostansa maksa-
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nut mies, Alastalo, hylje ja hytky ruumiiltansa, juoksee, toti-
sesti ja minun elävien silmieni edessä, livistää ja varvastaa

kuin papumaihin päästetty harjahuiska pojankyynärä pavun-
palvoille, juoksee varvastaa hartaasti, tai jollei juoksekaan,
niin on meno lihavalta mieheltä niin joutua kuitenkin kuin
olisi asiata nurkan taakse ja kiirua asiaa, menee ähkyy omassa
salissansa ja omilla permantolankuillaan ja omissa liikaleivis-
köissään Langholman, Langholman isosen Eframin luvilta ja
suostumuksilta kuin kyörättynä, karaa ja lykkää faarttia ja
kenenkäs puheille? oman entisen renkipoikansa! Jata-Fiinan
Jannen! vaikka hän nyt onkin Janne Pihlman ja perämies ja
viikset harjattuina ylähuulissa, Lundqvistin, Kaaskerin Lund-
qvistin meriopit käynyt ja Siwiän styyrmanni, kukaties talon
katsottu vävykin ja pojanvara Alastalolle parkin kapteeniksi
sitte kun itse väsyy! suorasti kuin siimalta ja tuoreilta puheilta
Langholman kanssa ja keinutuolin luota etummaisen meriääri-
akkunan eteen ja Janne Pihlmannin tuolin viereen!

Tätä pirhanan piuvia touveissa ja tätä saamarin nykäystä
hinaköydessä oli Pukkila koko päivän varonnut, oli kieltänyt
itsensä ajattelemasta sitä, mutta varonnut ja vartonut henki
varpasillaan ja haukotus kitaluissa! Ei ihminen voi kieltää
sitä, mitä omine silminensä näkee, ja nyt oli selvää, että aivan
pian tapahtuisi, eikä montakaan sanaa tarvittaisi Janne Pihl-
mannin korvaan, ennenkuin samanen Janne nousisi tuoliltansa
ja lähtisi kävelemään kirjoituspöydän eteen ja saisi katsella
samalta istuinpaikaltaan, millä nytkin istui, kuinka Janne,
nuori perämiehen penikka, kirjoittaa osansa parkkikirjaan, kir-
joittaa ennen Evaldia, meidän Evaldia ja kirjoittaa kukaties,
Jata-Fiinan Janne! — poika oli visu, vaikka virkkupäinenkin
ja saastasella säästöjä itsellänsä ja sitäpaitsi seläntakana vielä
Alastalo tukemassa ja nyt lisäksi Langholman lupa ja suosio!
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— kirjoittaa julmettunut kukaties jopa täyden kuudestoista
osan, niinkuin minä itsekin, kirjoittaa Jata-Fiinan Janne täy-
den kuudentoista osan parkista ja ennen Evaldia!

Pukkilalla alkoi totisesti maistua nieleminen kurkussa rau-
dalta ja messingin karvaalta! Hän joi pohjiin viimeisen kulauk-
sen äskeistä totiksiansakin ja kiristi silmänsä kuin kaksi siilin-
käisen harjaskarvan kärkipistiäistä aavistamattomaan Janneen,
joka siniverkaisessa perämiesmunteerissaan ja sunnuntaisissa
hamina- ja kaupunkihankkinoissaan oli huomaavasti noussut

seisaalleen Alastalon tullessa hänen viereensä ja nyt kunnioit-
tavasti kuunteli, mitä sanomista kapteenilla oli. Ihmismäinen
osaa pahus olla, ja on vanhempansa edessä niinkuin nuoremman
pitää, vaikka näytti minulle kielen päätä muinoin aidan takaa,
kun minä kyöräsin viikarin ja Jata-Fiinan hunsvotin papu-
maastani! tunusti Pukkila vasten tahtoansa, kun silmä urkkien
ja kuin koira kadonneita jäniksen jälkiä vainuten haki ja etsi
vähintäkin vian rikkaa tai ratkoimen rakoa piikatytön pojassa
ja nykyisessä kapteenin taimessa ja Alastalon plantussa, mie-
hessä, ja jollei miehessä, niin miehen jakussa, ja jollei miehen
jakussa, niin miehen jakun fyöräyksissä ja kuljetuksen moit-
teettomuuksissa!

Pukkila katseli ja kärsi, katseli ja koetteli, niinkuin koira
luupalasta suuhunsa, jota ei konstillakaan saa mahtumaan
kulmahampaan taakse ja jokakuitenkin olisi pureskeltava murs-
kille! Eikös jo kiduttanut kirkonpenkissä ja leikannut sydäntä
mennä syksynäkin, kun suvireisuilta palattua taas näki Jan-
nen, joka silloin oli ollut — paritalvea meripoikavuosinansa
Lundqvistin opissa istutaan ja logaritmit laskettuaan sekä
senjälkeen kielten ja praktiikan vuoksi Ulkolaisissa ja oolan-
tereilla seilattuaan —, ensimmäisen suvensa Alastalon perä-
miehenä ja Siwiän styyrmannina, eikös pistänyt jo silloin mieltä
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kuin ohdakkeen piikki, kun näki Alastalon penkissä poika-
miehen, jota ei ensikatsannolta tuntenut, mutta senjälkeen
ymmärsi Janneksi! Katsos perhanaa! ajattelin jo silloin, se
vesa ja pajuvitsa on kasvanut mieheksi ja raitapuuksi, ja onpas,
raato, kasvattanut itselleen huuliparrankin, niin että häpee!
Fiina, se liehka ja tytönpaknen, Jata-Fiina sittemmin, otti
itselleen kirkonkirjoihin Pihlmannin nimen, kiusalta juuri Pihl-
mannin, niinkuin minunkin nimeni on, ja samana vuonna kuin
minä pidin hääni, ja Pihlman on senjälkeen jäänyt pojallekin
nimeksi, Jannelle, Jata-Fiinan pojalle. Tosi kyllä, Jannen Fiina
sai seuraavana vuonna, kun hän edellisenä oli ollut meillä
piikana ja palveluksessa, ja kiukuissansa, kun ei päässyt emän-
näksi, hän nimenkin otti, Pihlmannin nimen, minulle kiusaksi!
Mutta tarvitsiko sen mitään todistaa, meillä on ollut piikoja
monta, ja lapsiakin niillä muutamilla, ja kehtaisiko ympärilleen
katsella kirkossa, jos pitäisi ajatella, että omiansa näkee pen-
keissä! Fiina oli liuhka ja äkäpää koko elämänikänsä ja toi-
mitti itselleen Jannen, että sai minulle kiusan! Niin ylpeä
nenännyrpältään — hänellä oli aikoinansa hieno, oikein puhdas-
muotoinen, melkein jalo nenä piikakasvoissaan — niin ylpeä
nenäpaikaltaan, ettei elatusta hakenut, vaikka olisi voinut,
mutta niin kopea sisultaankin ja niin kiusantekoinen sydämel-
tään, että nimen otti, Pihlmannin nimen, minun nimeni kirkon-
kirjoihin itselleen ja kakaralleen, vaikka Löfgrenin tytär oli,
pitkän Löfgrenin tytär! Vaikka silloin, sinä syksynä, näh-
dessäni suvimatkojen jälkeen Jannen, Jata-Fiinan pojan kirkon-
penkissä ensi kertaa taaskin jostakin vuodesta, taisi olla parista
kolmesta, jotka hän oli seilannut ulkokisissa aluksissa ja niin-
kuin sanottu, kielten vuoksi, engelskan ja ruotsin, vaikka
silloin hätkähtikin ensi pistämältä sydämessäni, kun näin ensi
vilaukselta melkein kuin engelsmannin istuvan Alastalon pen-
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kissa, enkä kohta tuntenut, ennenkuin olin niistänyt nenäni
ja putsannut ulkotuulista, ja katsonut uuden piukemman ker-
ran: pahustakin, ajattelin, vaikken häntä paljoa ajatellut,
pahustakin, ajattelin, Janne siinä sittenkin istuu, entinen minun
papumaavarkaani, vaikka nyt styyrmannina sinisessä sheviotissa
ja knalli luultavasti penkinnaulaan ripustettuna: onpas vasi-
kasta kasvanut mullikka ja takunkarva karra-elukassa asettunut

silonsiivoille ja puhtaankiilloille! ajattelin kohta ja tunnustin,
ennenkuin ymmärsin, ja katselin hyvikseni sekä riuskasta pää-
kenon pitoa penkissä että Hehän friskiä kaulaliinan solmuissa
ja silkkiruutuisissa leuan alla. Pitäjän f likoilla on tänäpyhänä
työtä ja salavihkan katselemista penkeistänsä! ajattelin, tyhmä,
ja sekin ajatus juoksi päähäni, ennenkuin sain itikan nitiste-
tyksi, että kelpaisi, pentelettä, vaikka omaksi pojaksi tunnus-

taa peeveli!
Niin, sillä lailla tein syntiä ja kirosinkin ajatuksissani

kirkonpenkissä, enkä arvannut, mikä harmi minulle vielä oli
penikasta tuleva, Jata-Fiinan pojanpenikasta, ennenkuin huo-
masin Siviänkin kirkossa naisväen puolella, Alastalon penkissä.
Evaldille, meidän Evaldille minä olen Siviän katsonut jo pikka-
sesta asti; siitä asti, kun Alastalo on menestynyt merillä ja
minä kävin talossa, nostinkin aina flikanpkntun ja naisen-
taimen kattialta polvelleni ja näyttelin kelloani ja annoin lap-
sen kuulustella tikutusta! Tyttö on ainoa lapsi ja perii talon
ja tavarat, ajattelin jo silloin ja ajattelin samassa Evaldia, ja
vaikka senjälkeen onkin tapahtunut vahinko ja syntynyt kym-
menen vuoden jälestä Eevastiinalle vielä Viikkakin, — Aksa
kuoli jo pikkasena! — niin Akstalokin on sillä aikaa paksen-
tunut ja rikastunut, eikä Evaldin tarvitsisi kärsiä vahinkoa,
vaikka Siviän saisikin. Siviänkin huomasin siis kirkossa, Alas-
talon Siviän Alastalon naisväen penkissä, ja olisin ollut iloi-
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nenkin, koska olin ottanut Evaldinkin matkaan ja kirkkoon
ja hän istui vieressäni penkissä, mutta silloin piti pistämäänkin
sydäntäni niinkuin olisi tikulla silmään torkittu, sillä vissisti
— ja siinä minä en erehtynyt, vaikka kuinka koettaisin itsel-
leni jälestäkäsin parempia vakuutella — vissisti olivat Siviän
silmät kuin kaksi kynttilän liekkiä leimuttelemassa semmoisia
hyviä lämpimän terveisiä jollekin kirkossa kongin toisella
puolella, että jos ne terveiset olisivat kulkeneet Evaldiin ja
minun vierilleni penkissä, niin minä olisin sen päivän kolehti-
kukkaroon pudottanut täyden ruplan rahan kiitokseksi ja
lykännyt Evaldillekin kouraan samaan tarpeeseen puolen rik-
sin hopeakntin! Mutta mihinkäs olivatkaan tähtiprikut
tähdätyt? ei meihin päinkään, ei sinne käsinkään, vaan
silkasti ja syntisesti ja vielä kirkonpenkistä ja sunnuntaisilkin
varjosta suoriltansa sinne, minne sinä pyhänä siltä puolelta
kirkkoa, missä silkit kahisevat niskoissa ja palmikot viskelevät
selkäpuolilla oli muukin monempi tuore virkunpari karkumat-
kan kipalla ja kimalaisen retkillä, mikä pumpuliliinasensa suo-

jista, mikä, niinkuin Siviäkin, taattisilkkinsä kahakohojen tur-

vista varkaan vaelluksilla ja luvattoman matkoilla konkikäy-
tävän toisilla puolilla ja Alastalon miesväen penkissä, Jan-
nessa ja Siviän nuoressa styyrmannissa vahaviiksineen ja rus-
keankutivineen ylähuulen versoilla! Voi sievati, kyllä minä-
kin tunnustin, että mallaa tyttöihmisten katsella ja tuntea

kielen päässä, pienillä kielenpäillään meden heruvia ja synnin-
syljen silkkiä saarna-ajan kestäessäkin — voi sentään helmaisia:
saarna-ajan kestäessäkin ja kirkonpenkissäkin! — mallaa, ajat-
telin, pienissä päänmurusissa ja huiviliinojen peitoissa jahdata
vaikka mitä metsästyksiä ja kissanpennun hiirestyksiä, ajatte-
lin, kun katselin itsekin pääknuppia, entisen Jata-Fiinan Jannen
ja Alastalon nykyisen styyrmannin tihuvatukkaista hienosti
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varvattua pääknuppia, tarkastelin ja katselin ja hain ja koetin
pitelin silmäsormineni, eikös missään ollut sattunut vahingol-
takaan sorvinterälle pientäkään vikaviiltoa varvauksessa ja
vaikkapa esimerkiksi leukapielen luusta hälväisty se pienimmän
hieno liikakstu, joka saattaa turmella puhtaastikin vedetyt
naamarikin riitingit ja roikottaa leukapuomia esimerkiksi joko
vetelän saamattomasti liika alhaalla tai ylpeän typerästi liika
korkealla pystyssä, tarkastelin, hain ja noukin silmineni, nirkon-
terien kärkikyttäimillä, missä olisi jyvänsiemenenkään tai kir-
pun takakoiven kokoinenkaan vianvirhe vaikka ihokarvoissa-
kin kasvoilla ilmiloikiltansa näkyvissä ja näpättävissä, mutta

pahuksen pintelettäkin japirun äitimuorin parranjuurien kautta!
mitä olisin saanut saaliikseni, vaikka kahden sijasta silmäni
olisivat työskennelleet kymmenellä tutkaimella? Merimiehen
pään — jumaliste, minä olen rehellinen ja tunnustan ajatuk-
sissani, salaa, koska ei tarvitse sanoa asiaa julkisesti ja kuulu-
tella — merimiehen pääknupin näin, saman, jonka nyt näen
noikkausfasuunassa, niinkuin nuoremmalle sopii, Alastalon
edessä, niin piukan ja pitävän saumakohdiltansa ja niin sals-
kin ja solean höyläpinnan hipaamilta, että tihdatumpaa astiaa
ei jättänyt eläissään käsistään Jata-Fiinan muinainen isäkään,
Kiliskerin vaari ja pitäjän paras saavi- niinkuin paattimesta-
rikin. Jata-Fiinan Jannen isä! Semmoinen kirvesmies, ja niin
hieno käden ja niin hiuksentarkka kirveen kuljetukselta, että
huimasi aseen ja puolenleiviskän piilun kauas päänsä ylitse ja
korkealle selkänsä taakse ilmoihin — mies oli syllän ja seitse-
män tuuman salko varreltansa! — ja suhaus! kun kirves neljä-
kertaa peräkkäin humautettiin voiman väeltä tukkiin, ensi
kertaa pikkusormen ja nimettömän väliin, seuraava nimettö-
män ja isonsormen levitettyyn haaraan ja senjälkeen vuorol-
tansa kumpaankin muuhun kämmenlehden haritettuun sormen-
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loveen ja joka kerta olantakaa hartiaväeltä sillä puhdilla, että
piilu puri teränsä tuuman syvältä tukkimöhkyn visatukkaan
ja pölkyntyvi kyynäränpaksuna sai joka kerta seurata kort-
telinmatkansa ilmassa ja kolista mäntyisenä takaisin laattioille,
ennenkuin terä ja kymmenen naulan piilun lehti oli kiskaistu
puun puruilta ja vapaana uusille huimauksille miesmitan kor-
keuksilta olan takaa! Niin huimi valtoimiltaan kirveen kilo-
terä, että repi riiteli vieressä seisoessa viillon kylmä tukan
juurissa, kun puruteräs vilkahteli korkeimmillaan, mutta että
sylkähti sydän lystiäkin korikarsinassaan, kun istui iskemiltä
piilun terä varmana tukissa ikäänkuin ei voisi teräksen mie-
leenkään tulla purra, leikata haurasta ihmisluuta tukilla, kun
mies varren päästä kuljettaa kirvestänsä!

Semmoinen kirvesmies ja hiuksen karvankin halkaisija oli
terä-aseen kuljetukselta äiti-Fiinan isävaari miespäivinänsä, ja
totisesti, kun silloin kirkonpenkissä odottamatta ja ennenkuin
kerkesin omiin ajatuksiini, Jannen pääknuppi vastuutiseltaan
oli edessäni ja silmissäni, niin eikös hemmetissäkin ensimmäi-
senä ollut mielessäni vanha Löfgren itse — Löfgren Jannen lail-
liselta nimeltään pitäisi olla, eikä Pihlman! — vanha Löfgren
ja hänen puutyönsä, jonka kirvesjäijissä ei visukaan sormi sur-
miksensakaan uskonut pitelevänsä muuta kuin höylänterän
hienoa hijetyötä! Voi turkanen, ajattelin, viaton, kuinka tihu-
vasti joku lastun vuolemalta veistetty ilmetyksi merimiehen
pääknupiksi! Merimiehen pääknupiksi! ajattelin, hullu, ennen-

kuin kerkesi karvastelemaan ja kraappimaan sydäntä! Meri-
miehen pääknupiksi, sanon, sillä merimiehen pääknupin pitää
olla jo luiltansa eri asia, kuin knuppi tavallisen maatonkijan
kaukkurkun päässä. Tavallisen maatonkijan tauluriitinkiin
riittää, kun leuka on leveä niin, että luu kestää rytisemättä,
kun hammasta purren on kiskottava valttia savisotkosta tai
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lapionlusikkaa savilotkolta, mutta merimiehen kasvoluiden pitää
olla samassa tingassa ainetta sekä lujankestävää kuin kanko-
rauta vääntösyrjiltänsä että hienonpiukkaa kuin viulupuun
kielijänne vireillänsä, kestävät tämmeiltä silloin kun miehen
on oltava kymmentä itseänsä, jottei sormien lävitse sieraa se,
mikä ei sormien lävitse saa sierata, vaikka henki menisi ja
käsivarsi mukana, mutta valmiit varuiltansa silloinkin, kun on

löysiltänsä oltava silmänvalppaitansakin vilppaampi ja jouti-
lailtansa tiedettävä jo sormenjärjestä ennenkuin päänjärkikään
on käskenyt, koska käden on oltava keloilla koviltansakin
keveän, ja myödettävä pingankirissä ja piukankirossakin se

hellityksen hengitys ja helpotuksen huokaus, joka riittää nos-
tamaan juopapartaankin kitapuun kastumatta hengillensä kie-
huvista ja valjastamaan tuulenpuuskan virmaharjan ohjatuksi
orhivarsaksi pyyhkimille pursivan haahden ja kiihtämille kar-
kaavan keulan! Voi siekanaa, kuinka hienoa pitää sorviviilan
jäljen olla merimiehen kasvojuonissa, jotta puhuu jokainen
ihonhuokonenkin hipiänhijoiltaan siitä, mistä luiden lujakin
tiiveiltä veistoiltansa: miehestä kulmavasta kulmavassa pai-
kassa, mutta miehestä hilpevästäkin hilpevillä ilmoilla, koura-
miehestä kouranottamilta ja sylkipivolta touvin piuviin, mutta

silmäherkiästäkin otsaluun varjoissa valvomaan kärppänä
samalla haavaa taivaan pielet kuin pultaanin puhditkin, mie-
hestä riuskaasta riuskailk räiskeillä, mutta tihuvastakin tiukan
tupruille, meripojasta tukan turjasta anturan läiskään ja käm-
menen näpeistä silmän kynteen! Voi puhinaa minun varsi-
luissani, minä katselin poikaa vastuudelta ja kolmen vuoden
takaa kirkonpenkissä, ja, jumaliste, puhdas meripoika siellä
istui Alastalon vieressä ja englannin sheviotissa, kasvot koolla
ja kasvot herkiöillänsä, niinkuin Ravi-Musta, minun Mustani
aisoissansa ja kengillänsä, ennenkuin harja huiskasee ja kaapa-
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varvas sieppasee maata, ja niinkuin pitää sillä, jolla täytyy
joka jäsen olla nalkissansa ja veri vilpas niin polvinivelissä
kuin ajatuksen kynnenpäissäkin, kun miehen on tapeltava
raakanuoran kieppuvilla henkensä edestä pysyäkseen tippu-
matta kintuillansa sen ajan, kun kämmen kiskoo haaluu-
väeltä sormenveriltä ja olkavarren katkeemilta pultaanin pais-
kivaa tuulenpojan kitaposkista köysiliekkaan raakapuun kyl-
kiin, ja säärivartta on pidettävä potkotanassa vastasuuntaan

aina, kuinka kuutonkstulla alhaalla kulloinkin on ällipäätä
kastella rikinsarviansa vasemmanvuoroilk alalaidan kita-irviin
tai oikeanrulkuksilk ylälaidan ruiskatuprain viskeisiin, ja pus-
kia keukpiikkiä vuoroin muljanupiin allonkakson mustiin
edessänsä vuoroin torkotella samaa tikunkärkeä merivuoren
harjaskohinoilta tähdensilmiin yllänsä taivaan riepupakselk
kiitopilvien raoissa! Voi totisesti, merimieheksi ja suolaveden
viruttamaksi minä paikalla pojan tunsin ja Jannen, kun sain
silmiini kasvot ja naaman, ja sylkähti ensi erehdyksessä sydän-
verissä ylpeyden loiskaus, ikäänkuin omaa poikaani olisin pen-
kissä katsellut, omaa lihallista poikaani eläviltänsä, ja pintele
soikoon, etten ajatellutkin, ennenkuin ymmärsin ja tulin jär-
kiini, että tuon pojan nenä on senkaltainen ja siihen fasuunaan
leikattu, että sen kantajalle vielä uskotaan pitäjässä vaikka
kolmimastoinen laiva kuljetettavaksi; eivätkös olekin pojalla
päässä aivan minun silmäni, samat elävän kipenät päässä,
vaikka vakaan kiinteät, kun minun vilkkuvat! ajattelin, hullu,
ja olin pehmeä, enkä muistanut edes Evaldia olkapään vieressä.
Kiinteämmät silmät kuin minulla, vaikka samat elävän kipenäi-
set valppaissa kasvoissa, ja nenäkin, eikös sekin ole linjoiltaan
riitattu ja onnistunut paremmaksi kuin minun nyppyni, joka
katoo partaan ja huuliviiksiin, hänellä on Fiinan nenä, kieltä-
mättä Fiinan nenä, eikä minun, orsi hieno ja hiliänsuora ja
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sierainsiivet elossa: se nenä pojan teki Fiinalle, en minä Fiinaa
olisi talossa huomannutkaan muuten! Tuo nenä, sen tiivis
toimekas silkkaus ja nuo silmät, niiden vakaa vilkkaus jakoottu
elokkuus, ne ne vaaralliseksi tekevät pojan, nenänsä, tuon, joka
on hänellä oleva keulana ja esikappaleena naamassa koko elämän
ajan ja puksprööttinä niin pilivinnissä kuin myötäsessäkin, sen
hän on perinyt Fiinalta, ja silmät, ne perhanat ovat minulta
kotoisin, mutta nekin ainoastaan osaltaan, ja vain vilkauksen
sivukerkiämiltä; muu osa katsannosta, se, joka sihtaa vakaasti
sauman syrjät asioissa ja tutkii tarkantyyneelti liitoksen paikat
niissä vedenpitäviksi, se on peräisin isä-Löfgreniltä itseltänsä ja
se merkitsee sitä, että tyttären poika on oleva yhtä visu asioiden
uurtamisessa kuin äidinisä oli astioiden, ja veistävä toimenlastua
yhtä saumatarkasti järjenterällään kuin toinen puunlastua kir-
veenterällään: nenänluu veistävän luonnoiltansa äidin, silmäin
tirke tutkivan luimuiltansa äidinisän, minulta vain se pirun-
puhti ja hengenpihaus nuustimiin, joka saa sieraimet Jata-
Fiinankin perintönenässä hakemaan ja haistelemaan maailman
ilmatuulia laveammalti kuin tuvan nurkista ja jatakasojen
tunkkopinkojen kirvottimilta, ja se viekanan vilaus ja pahan-
hengen pliiri silmämunien eläväisiin, joka siirtää tirkkiäiset
Löfgreninkin tarkan otsaräystään varjoissa timperisihdeiltä
ruuvipenkin vierillä ja likinäköisiltä saumasyyneiltä höylänterän
paimenissa sträkintähtäimille ahteripakan kompassitauluissa ja
ilmapielien latituudiprikkujen kaksemisiin kapteenivahdilta!
Karsastin minä jo kirkonpenkissä silloin koko poikaa, vaikka
tunnustinkin, että luonnistanut silloin oli, kun poika joskus
oli saanut fasuunansa, ja että puhtaampaa kasvopuolta ja rius-
kasempaa merimiehen kaulakenoa ei kirkossa sinä pyhänä istu-
nut miesten penkeissä katseltavana, tunnustin, vaikka karvas-
telikin ja vaikka Evaldkin, meidän Evald istui vieressäni, ja
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ajattelin sen ajan, kuin ei ajatus vielä ollut koottu hyppysteni
kouriin, että laillensa tyttölapset vahtaavat penkeistänsä, ja
lainaa varastaa laillensa Siviäkin silkinlymyn varjoista silmän-
karitsaisia konkin ylitse ja Alastalon miesväen penkin vaiheille,
ajattelin ja naurahtelin miesverissäni sekä soin ensi erehdyk-
sessä kuin omalle pojalleni synnit ja viattomuudet saarnan

aikana ja kirkon penkissä ja sydänsykkäsiltä neitolenninkeissä!
Ensi erehdyksessä, sanon, ja ennenkuin olivat ajatuksen

ohjasperät minulla kourissa ja koossa! Sillä kyllä minua oli
kylmännyt kohta alussa, ja pisti senjälkeen kun olin kerjennyt
palaamaan mieleeni ja ajattelemaan, pisti sydämeeni kuin tikulla,
että nyt oli, jumaliste, sittenkin menossa toteen se, mitä olin
pahoin pelännyt, että nimittäin Alastalon Siviälle ilmestyisi
friiari pikemmin kuin minulle sopi ja olin odottanutkaan, ja
ennenkuin oli puhunut Alastalon otolliseksi ja toimittanut Eval-
dille kihlat Siviätä varten ja lähettänyt pojan Alastaloon ja
mennyt itse fölissä! Soimasinkin silloin kirkonpenkissä ensi
hämässä ja asian laidat vähän haistettuani sekä ennenkuin har-
mistuin Jannelle, itseäni ja omaa ruokotonta saamattomuuttani
— koska meillä heinänkorjuu-aikanakaan kiiruut tulevat pata-
poudallakaan taloon, ellei vasta taivaan saavien kaatamilla! —

soimasin omaa ketununtani ja koipien ojentelemista laiskoil-
tansa silloin, kun jänis on nipannut kuonon ohitse niin likeltä,
että hajukarvoja kutitti, soimasin ja kylvin suolankarvastelevaa
omantuntoni ihoille, sillä piti minulla olla varoituksia vanhal-
tansa!

Mitäs olin nähnyt joku vuosi sitä ennen omin silmineni esi-
merkiksi, kun olin tullut tuliaisille Siwiään, kun Alastalo oli
palannut viimeiseltä suvireisultaan ja makasi ankkurissa koto-
lahdessa? Juu, saman Siviän juuri, silloin vielä ripillepääsemätön
tytönheitta, ja saman Jannen, vuotta paria ehkä kolmattakin
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parempi pojankloppi, Alastalon uskottu ja kajuuttavahti
puurissa jo monet vuodet, molemmat rinnatusten Siwiän
märssykorin partailla istumassa ja jalkovarsia heiluttelemassa
ylhäällä rikissä ja puolimaston korkeuksilla! Eikös silloin jo
kohta, kun katselin alhaalta täkiltä, kuinka tuuli ylhäällä rait-
tiiltansa huiskutteli tytönhuiskan pellavaleteissä ja karttuuni-
helmoissa sekä huljutteli ja humisteli poikaviikarin friskeissä
meripojanhanaksissa, eikös silloin kohta leikannut sydäntä pelko,
että katsos perhanaa, mikä raikas pari, vaikka vielä puoPlapsia
kummatkin, sopivat toistensa viereen kuin kaksi marjaa samalla
mättäällä: ymmärtääkös Alastalo varota tytärtään ajoissa, ettei
joudu omalle rengille ja kajuuttapojalle? Kaskinkin Evaldin
silloin paikalla kiipeämään mastoon kolmanneksi, mutta olen-
kos sittenkään ymmärtänyt olla tarpeeksi valpas, ja otinkos
oikeaa oppia silloin siitäkään, että pari kohta, ja tytön rutto

kiiliäisenä edellä, läksi vilkassa kicppaamaan saalingin sarvia
kohden, kun näkivät Evaldin vanteilla: se meriorava taitaakin
olla oikea merimiehen tytär ja todellinen meripojan siippa pyy-
dystettäväksi! tuumin ajattelematta, kun katselin täkiltä, hie-
man ehkä harmissani Evaldin puolesta, mutta enemmän kui-
tenkin virkistettynä veriltäni, hameen hiippaa ja kinttuparin
vilskaa rikissä: olisin vielä vekanain ijässä itse, niin koppina
olisin rikissä minäkin, ja katsottaisiinpas, kumpikos kissanpen-
nun korjaa, minäkö vai Jannen-kloppi, vaikka olisi vantustet-

tava topin knuppiin saakka kapsiaisen jäljissä! tuumin virmas-
tuin tukan juurissani ja aloin jo silloin epäillä Evaldia, joka ei
kiivennyt kuin puolimatkalle saalinkia kohden, toisten molem-
pien istuessa vieretysten saalingin sarvilla, Jannen ja Siviän,
kummankin puolellansa mastonrunkoa, jalkoparejavallattomasti
viipotellen, niinkuin varhemmin märssyllä, mutta nyt kahta
raakaväliä korkeammalla ja likempänä sinisiä yllänsä, puoHapsia
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kumpikin vielä, neitosen taimi ja miehen alku mastopuun humi-
villa, tukat tuljuvina, silmät sinillänsä, avarat edessänsä sekä
ajan pielillä että ilman rannoilla!

Voi turkasta ja totisesti, varotukseksi sen piti olla, parin
saalingilla silloin minulle, ja varotukseksi minä sen kohta
ymmärsinkin, mutta niin syntinen minä olen, että riuskasi
siitä huolimatta sydänalusia lysti, kun piti silmän näkemään
nuoret raikkailtansa kuin pari kastepisaraista aamukedon
ruoholehdillä, ja ihon tuntemaan omilla hipiöillään samat tuulen
helman hulmut ja sulhon viestit kuin tunsi parikin keinuvissa
korkeuksissansa, ilmojen Hehdot tuoreitten kasvojensa hereillä
verillä! Ja voi messinkiä minun sydämessäni ja heikkouden
hunajia verissäni, eikös hiipaissut, ensiällin virheeltä, kirkon-
penkissäkin sama hivelän sulka hyvän voiteita sujahtaviltaan
siihen paikkaan poven ihoja, joilta ihminen tahtomattansakin
ilahtuu, kun hän näkee kaunista, eikös hiipaissut, sanon, kir-
konpenkissäkin samana äskeisenä pyhänä lohdutuksen pensseli,
hiveltänyt leveimmiltä siveltimiltään koko sydänastian ulko-
puolustapintoja, kun ensi sieppaamalta lennosta otin neidon
silmäparin ja Siviän virkut suloisilla varkaanretkillä ja varo-

vaisilla linnunhypyillänsä kirkonkongin miespuolille ja sen-

jälkeen huomasin nuoren huuliparin vissistä väväyksestä omalla
puolella kirkkoa, että siipivä olikin tutuilla teillänsä, ja västä-
räkkejä vaikkapa parittain lennon silloilla kirkossa! Kas vaan,
entiset leikit vanhoillansa vielä maailmassa ja muinaiset taidot
elossa nuorissakin yhä! riemastuin heikoissa ja helposti lankee-
vissa miesverissäni ja viehtymyksissäni sekä hyväksyin, viaton,
koko syntisen pelin, koska itse en enää niissä vehkeissä kirkossa
istunut ja saarnaa kuulustellut, enkä kohta muistanut Evaldia-
kaan ja omaa poikaa penkissä ja vieressäni!

Sokaistu minä saatan olla, kun vielä huikaisee silmää tytön-
sirkku saalinkiraa'alla lentävin palmikkopiiskoin jakullan huis-
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kein auringon ilmoissa ja sinisten helmoissa, ja sulillensa saattaa

sydänkin juosta, kun vielä virittää veriä ilmestys neitovan
immen hämyillä humivan kirkon ja uskallus rohkean silmä-
parin ujoilta salaavan silkin, mutta en minä ole kmmaskaritsa
ja kerittävä enkä sorkkalehmä ja lypsettävä, vaan kissankatti
pikemminkin sekä vilknkaljulta että kynnen kraapaukselta, ja
kaapa-eläin ennemminkin sekä kavion sieppaukselta että kavion
takavasaralta, ja niinpä minä olen, nenästä kuljettamattakin ja
ilman muiden ihmisten vaivoja, mies järkeni sekä kynsille että
takakavioille silloin, kun tarve on ja pehmeät kintaat ovat

riisutut käsistä! Ei koirakaan sitä leikiksi ymmärrä ja silloin
silittämistä selässänsä kärsi, kun luupaksta kiskotaan sen ham-
masten raosta, ja harjakset ovat karanneet härisijällä pystyyn
niskassa! Ymmärsin minä jo Siwiän kannella silloin, ja ymmär-
sin kirkonpenkissä myöhemmin ja ymmärrän parastaikaa, että
Alastalo katsoo laupiain silmin Jannea, ja että Siviä — niin,
Siviä on tyttö-ihminen ja neitoverinen ja Janne on merimies ja
poika ja pulskiaskin, niin, auttamattomasti pulskiaskin, puls-
kiaampi kuin Evald, kieltämättä, meidän Evald! — että Siviä
on heikko ja naispuolinen ja silmät lankeevaiset, kun on Jan-
nesta huuliparran paikkakin samassa huoneessa kuin hän —

mitäs huomasin silloin kirkonpenkissä vuosi sitten ja mitäs
havaitsin vielä täälläkin, tänäpänä vielä juuri äsken omin selvin
silmin, kun oli totiprikka taannoin tuotu saliin ja asetettu

pöydälle ja flikka turhissa f likana jatuksissaan peilasi itseänsä
(peili onkin, Alastalon Ranskasta tuoma ja Le Havresta
kopeuksissaan ostama, tuo samanen tuolla korttelin leveissä
kehissään ja muussa kultaplooran kukkasissaan, onkin ripus-
tettu korunkomeudeksi seinälle juuri valiten pöydän yläpuolelle
ja sopivasti eteen, kun pöydän edessä seisoo), peilasi itseänsä,
tytön-kipenä, peilissä, ja maiksi, niinkuin samojen kipenöiden
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tapa on ja tyttö-ihmisten luonto, kun kuvansa näkevät vaikka
missä kuvastimissa, toisen ihmisen silmäterän kuoripinnoissakin,
mallasi tasoitteli tukkaansa ja silitteli sitä, mitä vissisti oli sili-
tetty sen kymmenen kertaakin jokaisen haituvan kohdalta ja
asetettu kunkin kellankarvan kurittomilta jo varhemmin tupa-

kamarin peilin edustoilla ennenkuin prikka oli nostettu käsi-
varsille ja salin ovi avattu ja tytär tullut ja talon korea kyn-
nyksen tälle puolelle, mitäs havaitsin, sanon ja kysyn, kun
tytönkuva peilasi itseänsä peilin edessä, ja minä vahingolta kat-
selin ja seurasin tarkasti: tukan tasoituksissakos silmät viipyivät
ja toimen hommissa? ei sinnepäinkään! karkulaisina kulkivat ja
kevyt-mielen kengillä millä matkoilla livahtelivatkin peilin
pohjilla ja vastaseinän kuvastuksilla, ikäänkuin ei kukaan voisi
huomata mitään ja ymmärtää vielä enempää! Janne, Jannen
viholainen, samasen Jata-Fiinan pojankurki, minun muinainen
kertainen kompastuslystini ja minun nykyinen kiusani ja elä-
mänaikainen harmini siellä istui ja kierteli viiksiruuvejansa
kuin vasiten tällättynä tuolillensa juuri sille meriseinän koh-
dalle, jonka ilkosiltaan kuin avatun kirjan lukupräntin piti sel-
kosiltaan olemaan juuri peilin pohjilta näkyvissä ja Siviän kat-
seltavissa täysiltä tyttöihmeen silmäparilta: sen minä vielä
olisin voinut antaa pojalle anteeksi, että hän istui tuolillansa,
sillä missä muualla hän olisi voinut istua kuin paikallansa, kun
hän kerta oli Alastalon käskemänä salissa, mutta mitä varten

piti hänen istua juuri peiliä vastapäätä, kun sillä paikalla olisi
voinut yhtä hyvin istua Evaldkin, ja mitä varten piti hänen
jälestäkäsin, ja kun Siviä oli korjannut silmänsä ja välkky-

vänsä erehdyksiltä ja harhanretkiltä kotiin ja tukantasokusten
jälkeen takaisin siivoille toimille pöydässä ja kainoille askareille
lasien järjestämisissä, mitä varten piti hänen, Jannen, sillä
hetkellä ja juuri kun minä parastikään vartioin häntä silmineni
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jaymmärsin pelin peilissä taaskin niinkuin varhempana kertana
kirkonpenkissä, miksi piti hänen minun silmien edessä ja minun
selvästi nähdessäni ja julkisesti sivellä hivellä viiksihaiveniansa
niin saastaisen onnellisen näköisenä, ikäänkuin olisi hän korjan-
nut huulikarvoiltansa talteen jotain niin marjantuoretta ja
tertturypäleen verevää, ettei ihmisen mieli oikein jaksa todeksi
uskoakaan semmoista medenmakua maistaneensa, ja ikäänkuin
olisi ensi kertaa maailmassa tapahtunut sellainen elämän ihme
ja se juuri hänen miekkosensa kohdalla, että tyttövarkaan
silmäpari huikentelee kilpasilla siellä, missä haivenoi oraksen
varjoa nuoren miehen huuliversoilla! — ymmärsin jo varhem-
min ja ymmärrän, parastikäänkin, niinkuin sanottu, että Alas-
talo katsoo kupiaasti ja Siviä haikianvärinöillä Jannea, samaa

Jata-Fiinan Jannea, jota minä en viitsi ajatellakaan, mutta joka
siitä huolimatta on osannut asettaa itsensä ja pahanhengen toi-
mensivansa niin tarpeelliseksi isälle, ja kääriä saman itsensä ja
noidutun, viiksekkään naamasivansa silopuolet niin likeltä ja
niin tiiviisti tyttären sydänkerän lankoihin, ettei toinen usko
tulevansa toimeen merillä ja parkkiastioissaan ja toinen povi-
verissään ja elämänsä haahdessa, ellei samainen Janne ja
vahingon vesa — minun pinteleen ja pahanlykyn kylväjän
vahingonvesa, jos lievästi kiroilen — vahingonvesa, sanon, ja
syystä sanon, vahingonvesa ja karkujuuri! ellei samainen Jata-
Fiinan Janne ja elämäni myrkky ole longituudin räknääjänä
logaritmilaskuissa isällä ja apelk Atlanneilla ja Spanjan mat-

koilla, ja latituudien levittäjänä sarsihameen vyötäisissä tyttä-
rellä ja kapteenin-emännällä elämän Biscaijoilla ja yhdeksän
kuukauden reisuilla!

Pukkilan pää alkoi kuumeta mitä kauemmin hän katseli, ja
mitä kiivaammin hän ajatteli Alastalon supinoita Jannen, Janne
Pihlmannin korvaan meriakkunan ääressä. Pää puhaltaa aja-
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tuksia kuin viskuri akanoita! koetti hän vielä asetella veriänsä
ja malttaa mieltänsä, mutta silmää, silmien tikkuparia hän ei
saanut irti kuiskuttelevasta parista: mistä juonittelevatkaan
keskenänsä? tyrkyttääkös pappa jo tytärtänsä, vai kiva-
osaakos vain vävypojan pestiksi? Juoksee ensin ja liikaleivis-
köissään Langholman supatuksilla, niinkuin olisi juoksun-
palkoissa omassa salissaan, ja senjälkeen saman kyörin ja höyhe-
nen hypyin, — kahdentoista leiviskän höyhenen hypyin, —

kahdentoista leiviskän höyhenen hypyin ja hyllyvin! — pojan,
pojanvesan ja jonkun Jannen korvanjuuriin ja salaisille? Mis-
täs suhistaan: laiva-osista varmasti! ja tungetaan poikaa, narra-

taan ällitön pojankloppi enempiin kuin akitsee tyyrin palkastaan
vaivainen ja tyhjätasku! Kirjoita nyt puoli määrää enempi
kuin muut pienemmät, ja V32 osa, kun Pöylit ja Jäderholmit
jaksoivat ainoastaan Ve4 osaa! kuiskuttelee pahan kieli ja käär-
meen leuka toisen korvaan, toisen korvalehtiin, takapuoliltaan
vielä kuivaamattomiin, sen näen Alastalon silmistä, jotka ovat

niin rehelliset ja niin vakuuttavat kuin ikinä silloin, kun hän
syöttää pahinta pajunpalmikkoansa köytenä mekkriketuille ja
paatuneille Salmanassareille ja rahtiriksien ryöväreille hami-
noissa! Voi pihaus, etten syntisemmin kiroa, surku tulee nuo-
ren miehen ja nuolemattoman penikan puolesta, joka nyt on

vasikanjärkineen ja ymmärryksen maitimätineen sen leipojan
ja taikinan vanuttajan kynsissä, jonka hiertimillä kivikin joskus
näyttää rupeavan tuntemaan rukouksen tarvetta raesaumoissaan
ja lakialvokaatin hikeä ja heikkoutta ja omantuntonsa piessä
prosessiriidassakin ja vastapuolen palkoissa keräjillä! Narraa
vielä vissisti pojan ja vanuttamattoman vantuksen enempiin ja
isosempiin kuin sääty ja siivous suvaitsee ja Jata-Fiinan Jannelle
sopi! Olenkos minä mikään Mooses ja noita, ja minulla Moosek-
sen sauva koputtelemaan vuorensyrjät sylkemään vettä tai pen-
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ninkiä siellä, missä mitä puuttuu silloin kuin sen aineista tarvi-
taan? Mistäs hemmetistä ja pirunpihdin raosta minä ne setelit
jarahan väärtit kiskon, jotka tarvitaan, jos julmettunut nyt on

julkea ja Janne muitten tyrkyttämänä kirjoittaa parkkikirjaan
täyden pienimmän kapteeniosan ja päällikönpestin ja V32 mer-
kin, ja minun on kiriskurkussa jakukkaro hirressä kirjoitettava
Evaldille ja pojan nimiin ainakin sama, ellen piruksi itseäni pistä
ja paranna numeroa!

Pukkilalla oli totisesti tosi sydämessä, ja kauluksen tärkki-
rihman kiristys nuoranhampun tuntuinen kurkun ympärillä,
kun todella nyt Janne Alastalon rinnalla lähti meriakkunan
edustoilta kävelemään kirjoituspöytää kohden. Janne oli nuori
mies riuskaimmassa meri-ij ässään, ja vesillä tottunut ripeisiin
kääntymisiin silloin kun oli naakelin vyyhtimiltä samassa tuok-
sauksessa oltava rikin rikkaillakin ja kärppänä raakaköysillä
keikkumassa, eikä siis Pukkilakaan nyt kerjennyt nielemään
montakaan tyhjän kulausta kurkun ilmaa vatsoihinsa, ennen-
kuin oli silmänpleikistä silmäinpleikkiin tapausten kanssa, niin-
kuin ne tulisivat tapahtumaan, ja Janne istui edessä pöydän vie-
ressä totena niinkuin puukon tutkain ja teräksen sini sika-
teuraan kurkun tuntumilla! Selkeä luja katse pahuksella on!
täytyi Pukkilan vieläkin tunnustaa, kun läheltä katseli, kuinka
Janne Pihlman kokosi silmänsä paperiin edessänsä ja samassa

jo kohotti kynän varren telineeltä käteensä. Noilla näkimillä
noista kasvoista ja noilla valppaan akkunoilla noista järjen-
pytingin päätypielistä katsotaan ennen toimen alkamista ja hiha-
varren liikuttamista paikka etukäteen tarkaksi paperilla kynän
juoksuille ja ilmanrannan piste vissiksi merillä kompassineulan
torkoille, ennenkuin kumpaakaan päästetään liikkeelle ja liuk-
kailleen, kynänterää vastuullisille valkoisen petollisille ja kölin-
pujaa vielä vastuullisemmille vetten viekkaille kavalille, mutta
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liikkeellä ja juoksunnuoteillaan ne saavatkin suihkia vapaan
hilkkaasti vaollaan, kumpikin valloillansa kurissa ja silmäin
siimassa, toinen siliöillään ratilinjan tarkoilla, toinen viistävil-
tään keulapuun piukassa kurssissa! Nämä ajatukset tulivat
vasten tahtoa ja tarkotusta ja sulasta perisynnin heikkoudesta
ja veren eksymisistä Pukkilan mieleen, kun oikeastaan ensi ker-
taa tapahtui, että joutui näin likeltä ja kasvon juonista kasvon
juoniin näkemään Jatafiinan poikaa; ja ennenkuin pääsi jär-
kensä ohjasperiin kiinni häälähti merkillinen hyväntahto ja suo-
puuden hulaus niillä paikoilla ruumista, missä tykyttää, kun
joskus tulee armo jotakin ja toisen ihmisen puolesta: nuorukai-
nen oli auttamattomasti raitis pojan hedelmä ja hyvin onnistu-
nut omena!

Pukkila pelastui kuitenkin niin nopeasti mielensä viettelyk-
sistä ja ajatustensa lankeemuksista, ettei hän melkein itsekään
niitä kerjennyt huomaamaan, sillä Jannen jälistä, vaikka vähän
myöhästyneenä oli pöydän vierille nyt jo saapunut Akstalokin,
ja ähisi siinä, niinkuin hän olisi tarvittu vahdiksi japännän pai-
meneksi paikalle! Nyt läähkytään paukrihmoilla ja tullaan
katsomaan, kuinka langat juoksevat juontenpelissä ja -satimissa!
oli uusi ajatus jo haukkana kynsillänsä Pukkilan silmissä, ja
äskeisistä mielenpehmiöistä ja tilapäisistä hattaranhaituvista
enää jäljellä vain kuin pilven siekaloitu riepu kaukana lasku-
taivaan alamäessä, jota luodetuuli pyyhkii sen vietävän kyytiä
loitommille metsän latvojen taakse muuten silkosen selkeiksi
laastuilta ja teräksen värisiksi vaihtuneilta ilmanpieliltä. — Ei
kenenkään tarvitse tietää, mitä minä äsken pojasta ajattelin, ja
että potkasi sydänpesässä ylpeyden pursto kuin mänkivä lahnan
vonkale katiskakarsinassa! hätisteli Pukkila koko edellisen mie-
lensä luotansa ja oli raitis taas kuin kiiskinen meressä piikit
pystyssä ja hauen haisteltavana. Ei nyt ollut aikaa muinaisiin
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ja pannukakkulättyjen maistelemisiin: nyt oli pidettävä pöydän
päässä silmät varsilla ja korvalehdet kahtena tratinläpenä!

»Kolmaskymmenestoisen osanko minä nyt sitte kirjoittaisin,
setä!» Janne Pihlmannilla oli kynä koholla, kun hän teki tämän
nöyräniskaisen kysymyksensä vieressä seisovalle Alastalolle,
kysymyksen, jonka alttiudessa ja samanaikaisessa valmiudessa
eritoten sen viimeinen sana viilsi jaraapi sitä, jota Pukkila uskoi
sydämekseen. Vai niin omaisia jo ollaan jayhtä pesää, että sedä-
tellään, vaikka kysyjä ja noudesilmän nostaja on Janne ja Jata-
Fiinan piikapoika, ja vastaaja ja neuvonarmon puhisija Alas-
talon kapteeni ja äveriäs Mattsson! Jokos sormuskaupat ovat

tapahtuneet talossa ja vävynsiemen sormimassa appipapan lom-
pakon nyörejä, ovatko löysillä? kidutti Pukkila ilmankin jo riit-
tävästi rääkättyä kärsimyksen keräänsä ja sydänsäkkiänsä.
Pojan ja Evaldin puolesta sai tässä kärytä kuin silakka hiilus-
talla paistuvalta kyljeltään!

Alastalon vastaus Jannen velvoittavaan, vaikka luottamuk-
selliseenkin kysymykseen ei viivähtänyt muuta kuin sen sekun-
nin ajan, jonka hän tarvitsi kootakseen sanansa lyhyimmästi
tärkeimpään niinkuin asioissa piti ja rahakysymyksissä oli tar-

peen. »Niinkuin sinulle jo kerkesin sanomaan, niin keskustelin
äsken vielä uuden kerran Langholman kanssa asiasta ja hänen
mielensä on sama kuin minunkin, jonka tunnet. Kirjoita sinä
kuudestoista osa vaan, niinkuin puhe on ollut, kait siitä toimeen
tullaan. Ellet omastasi saisikaan kohta aluksi kokoon, niin eikö-
hän joku keino keksittäne: Langholma on takanasi niinkuin
minäkin!» Tämä oli tyvenesti laskettua puhetta ja riittävää
rohkaisemaan kenen hyvänsä, mutta Alastalo vahvisti vielä ja
lisäsi kehoitusta, vaikka entistä matalaa puhettansa vieläkin
matalammalla äänellä — ei kuitenkaan niin matalalla, ettei
Pukkila olisi sitä kuullut ja noukkinut senkin koko sen riitele-
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vässä karvaudessa korvaansa! — »Merkitse kuudestoista osa

vaan, on parasta vastaisuudenkin varalta, että sinulla on omast'-
takaa riittävä osa parkissa: se on Langholmankin ajatus!»

Pukkila oli kalpea mies ja pleiki nenänpäästä pöydän päässä,
mutta Janne Pihlmannin silmät olivat välähtäneet, kun lyhyt
kuraus Alastalon yhtä lyhyessä kurkussa oli ilmoittanut, että
hän oli sanonut sanottavansa. Eihän Jannen kynä nyt kauvoja
siekaillut kädessä, ja nuhjus hän olisi ollutkin mieheksi eikä
itseänsä, ja sama virkkutukka pojanvesa, joka Alastalon ran-

nassa muinen ja engelsmannien aikaan pelasti pitäjän sokerit ja
valehteli silmät umpeen ja järjen puomiseilin pyyhkimille tulli-
Blombergillä, nuhjus hän olisi ollut eikä friskiä itseänsä ja pitä-
jän parasten uskomaa tulevaa parkinpäällikköä, ellei näiden
sanojen hengissä ja tämöisen rohkaisun palkaksi, »Janne Pihl-
man» olisi syntynyt paperille kuin pyyhkäisemältä ja samassa

vedossa myöskin rohkeiltansa ja kuin louelinnun viistokskuin
veden keikkumille päättävä kynänpiirto, jonka selkeästä käsi-
alan juoksusta Pukkilan oli, tahtoiko hän uskoa silmiänsä vai
ei, luettava, että Jata-Fiinan poika oli nyt kirjoittanut parkki-
laivasta kuudennestoista osan omakseen.



Kahdeskymmenestoinen luku.

Luku, jossaPukkila edelleen kärsii sieluntuskia ja tuntee hengen-
peukalonsa puristetuksi kuin ruuvipenkin pihtiin, mutta jossa
lopulta kuitenkin Evaldinkin osa tulee merkityksi parkkikirjaan
ja Evaldistakin parkkiretari, niinkuin Jannesta, vaikka lopulta

sittenkin pienempi.

On turhaa sanoa, että hiilihangon nieleminen kurkusta alas
on työläs taito ja harvan miehen suorittama rehellisesti ja
muualla kuin markkinateltassa, mutta nyt oltiin Alastalon
salissa siinä ihmeen paikassa, että se, jolla tällä haavalla ja
Janne Pihlmannin sujautellessa viimeistä vetoansa ja lenkinkieh-
kuraa parkkikirjaan ja nimikirjoituksensa ja osamerkintänsä
jälkeen, oltiin siinä ihmeen paikassa, että se, jolla tällä haavaa
ja Jannen noustua työnsä suoritettuansa tuolilta ja pöydän vie-
restä nuoreen varteensa ja seisomaan, oli silmät ällissä sekä
ymmärsi katsoa ja pitää vahtia ympärillään, niinkuin juuri
esimerkiksi Alastalon Mattsson tavallisestikin ja eritoten tänä-
päivänä ja asioissa ja omassa salissansa, että hän, jos sitä sitte
vasiten ja vahingon sihdiltä kurkisteli, tai muuten vaan viatto-
mana sattui huomaamaan, että hän nyt, kun Jannen Vie osa
oli alastomana numerona parkkikirjan paperilla, toistaiseksi ja
tähänasti, Akstaloa itseänsä ja Jannea lukuunottamatta vain ja
ainoastaan Pukkilan lukemana, että hän nyt, Alastalo, Pukki-
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lan, samaisen Pukkilan kasvoilta ja koko miehestä sai elävin sil-
min ja koko näöltä katsella, mitä väkeä ja työtä ihmiseltä
kysyy, kun joku tosiasiassa on saanut pränsthakan kurkkuunsa,
ja koko hangon varsi olisi nieltävä ja saatava näkyviltä, ennen-

kuin kukaan huomaa ja äkkää!
Surku olisi miehen prässiä, ellei räätti istuisi niin ansiosta

kiduksissa! ajatteli Alastalo suopasydämin siinä aivonkulmas-
saan, jossa vielä oli harmin häkää jäljillä varhemmista riidan
kahinoista ja jahnauksista päivällä ja äskeisestä keskenjääneestä
törmäyksentapaisesta ennen Siviän tulemista saliin ja totivesi-
kannun ilmestymistä kattiapalkeille Härkäniemen eteen, ajatteli
siinä kaunaisessa aivonkulmassaan, jossa oli vielä äkää tallella
ja piikin otaa retarinaapurien varalle ja alinomaisen Mustansa

kehujan ja riitinkien saivartelijan osalle, lisäsikin vielä karvasta
samasta sarvesta ja ajatteli, että yskiköön nyt, koska yskittää ja
maksetaan antimista! ajatteli näin jossakin ahtaammissa päänsä
kulmanurkissa, mutta viisaammissa pääkuorensa kamareissa
Alastalo kuitenkin jo oli toimellisemmilla sihtailuilk, ja harkitsi
samanaikuisesti, kun soi toiselle kaiken pillerinmakean jaraudan-
karvaan, minkä tämä ikinä sai mielenmakuihinsa ja järjen-
kurkkunsa väärään nieluun Jannen parkkiosasta ja kahdeksan-
nen osan puolikkaasta — tahallansahan hän ja pakitarkoituk-
sella ja juuri Pukkilan kiusaksi ja kuultaviksi ja korvan rääk-
käyksiksi hän oli uuden tarpeettoman kerran äskenkin rama-

riikannut Jannen korvaankin samaa vahvistuksen saarnaa ja
neuvon lääkettä, jotka Janne vanhakaankin ja viimeksi akkuna-
vierisiltä rohkaisuilta hyvin tunsi! — harkitsi samanaikuisesti
ja voimalla viisaammissa ja malttavammissa pääkuorensa kam-
mioissa, millä kurin vehkeellä Pukkilakin oli tämmöisen räpän
ja opetuksen karvastelun jälkeen taas suostutettava leppyneeksi
mieheksi salissa ja siliäksi sonniksi muitten siliäkarvasten sarvi-
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sonnien joukossa. Ymmärrettävää se, että silakka pihisee, kun
sitä hiilustalk kärvennetään, ja että ihmiselläkin ja Pukkilalla
tuntuu pläsissä ktuskaiselta, kun odottamatta törmäsee neni-
neen ja esiluineen päin seinää ja kovan tyrmää siellä, missä
toivoi luulotteli olevan vapaan kulun ja selvän paseerireitin
pukspröötin edessä! Tietää sen kuin kirjan präntiltä ja ava-

tulta lehdeltä luetun, mitkä jahdit Pukkilalla ovat mielessä
Evaldinsa puolesta, ja ymmärrän minä, että hänellä nyt kihisee
nahoissa ja turkaset hyppelevät sekä verissä että ajatuksissa, kun
lukee, eikä saa silminensä muuttumaan sitä, mitä Janne juur'-
ikään on kirjoittanut paperille, mutta ovatkos ihmisen meinat
ja mielenpyräykset paljoakaan sen pahempia ja otettavat sen

paremmaksi jumalansanaksi ja vakavammaksi todeksi kuin
varsan viskelyt ja vikuritemput ennenkuin se on valjastettu ja
aisoissa ja asetettu ohjasperiin! Ei varsalle suututa, vaan sitä
pidätellään kuokttimista, kunnes kaapat ovat selvät raville, eikä
ihmisellekään turhan taitse vihoja kanneta, vaan annetaan hänen
rauhassa ravistella liiat kiimat harjoistansa, kunnes juhta on jär-
jissänsä ja raitis vetoon! En minä varsaani opettaessa ohjak-
sissa kuumene, vaikka joskus viuhasenkin piiskansiimaa ilmassa
kehoituksiksi ja varsakorvan muistutuksiksi, ja vielä vähemmin
minä aremmissa ja miestenvalisissa vaarallisissa ketään pysty-
jaloille ärsytän ja Pukkiloitakaan karkuhulluiksi huimin! —

»Etkös sinä Evaldille olekaan ajatellut kirjoittaa parkinosaa
laivaan?» kysähti samassa peräti tasainen ellei lähimmin ihmet-
televästi kummastunut mies Pukkilalta, ja melkeinpä saattoi
Pukkila pöydän päästään lukea loukkaantunutta moitteen
sekaista siinä tehostetun vakaassa silmäparissa, joka nyt oli
Alastalon luotettavimpaan fasuunaansa asettuneista kasvoista
luotuina häneen. Kehoituksen vakuutusta oli sivelty siihen
silmäparin katseeseen niin kermataaleen paksulti viilipunkassa
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ja niin voikellan läämälti tätitalon nisukakun vehnäsviipaleella,
että Pukkilankin oli kesken mielensä riidan ja väkevän risti-
vedon silmänräpäyksessä kavahduttava varovaiseksi ja kylmä-
kärkiseksi jokaiselta ajatuksensa nirkolta.

Olikin totisesti tullut Pukkilalle tulinen, tutkaimen terävä

kohta sydänmunaskuiden eteen paikalla, kun pää oli selvittänyt
auttamattomaksi asiaksi sen, että nyt oli kloppi — en pahemmin
pojan pahusta ja julmettunutta nimitä! oli hän ajatellut kesken
kiivastumisensa — kloppi ja Janne kirjoittanut, huuditonkin,
keskellä parasta päivää ja hänen selvien silmiensä edessä parkki-
kirjaan iltikseen ja prikulleen saman osan kuin hän itsekin, kir-
joittanut, varsanalku mieheksi täysvakkan vieressä ja variksen-
poika aidalla emävariksen rinnalla, kirjoittanut pelkältä alasto-
malta kiusalta ja Alastalon tyrkyttimikä tarkalleen ja pahan-
kurkisesti juuri tismalleen saman kuin itsekin ja vanhempi ja
vaikka isäksi sopiva ja lisäksi kivanpäällikkö ja Pukkila! Niin
oli ensi pistämältä leikannut ja viiltänyt mielensydäntä ikään-
kuin olisi suoniin kaadettu varikuumaa vettä kiehuviltaan juok-
semaan ja kihisemään tai kuin olisi tulista rautaa väännetty
sisukunnissa. Jata-Fiinan Janne ja Petter Pihlman toistensa ver-
roilla parkkikirjan plarilk jaAlastalon entinen renkipoika mer-

kitsemässä saman kuin Pukkilan isäntä: jo semmoista nauravat

kaikki pitäjän tiaisetkin ja tirskuvat varpusetkin joka ainoan
harmaan seipään päästä koko maaherran läänissä, niin että mis-
täs tämän jälkeen enää julkeaa ajaa Mustansa kanssa maan-

tielläkään! Ensi mustumilta silmissä ja järjensäärien sätkymiltä
päässä ei ollut muistanut ajatella Evaldiakaan ja poikaa, mutta

senjälkeen oli kurkkua kiristänyt kuin olisi ryövärin käsi kou-
ristanut kaukrinnuksissa: mistäs nyt ja kiven kyljestä ne rahat
kuoritaan, että minäkin kirjoitan pojalle osan jakäsken Evaldin
pöydän viereen merkitsemään sen minkä Jannekin, sen ainakin
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ja vähintäinkin, minkä Jannekin, muinainen minun papumaa-
varkaani minun pellollani, jonka minä kyöräsin saralta metsään

irvistelemään minulle aidan takaa kuin ilveksen penikka
oksalta, jolle ei kalikankappaleellaan ylety?

Pukkilan kulmakarvat olivat karanneet korkealle otsalla ja
sierainläpät levittyneet levottomina haistelemaan ilmaa, kun
silmät urkkivat ja vilkkuivat ympärille ja ajatukset vilisivät ja
suistuivat päässä, ikäänkuin avatun veräjän ahtimilk lammas-
lauma karkumenossa hätäytyneenä ja poukkoen, toistensa
ohitse pakkautuen! Evaldille on merkittävä kahdeksas-osa,
kahdeksas-osa, jumaliste, vaikka se olisi noukittava pirun sil-
mästä! piirteli ajatuksissa kuin pitkäisen leimaus, ja järki vauh-
kotteli menossansa kuin läähkyvä koira ketun kinterillä kieli
pitkänä ja mako maata viistäen. Pukkila tuskin jaksoi
pidätellä itseänsä ja pysytellä istumassa, suoraa päätä karaa-
matta pystyyn tuoliltansa ja saman tien ja tukan tuiskein siep-
paamatta käteensä Janne Pihlmannin — senkin käenpojan ja
piikapkntun: olisi edes huomaamatta ja ennenkuin pahus oli
säärillänsä pöydän edessä potkaissut pentelettä pöydän aktse
koipivarsiin, niin että nyt syhyisivät piipuissa Pukkilan makeat
ja saappaankorko terveiset! — sieppaamatta, ennenkuin oli pöy-)
tään kerjennyt, Janne Pihlmannin hellittämää kynänvartta.
Rahan riivattu, minkä pirun kynnen alta ja kenen helvetin
klahvin kidoista sitäkin kierinkäisen karkulaista ja povitaskun
topninkifylliä nyt sieppasi, kun sitä kiiruussa tarvitsi ja pikaan
kuin vinku penin kurkusta ketun kantapäillä ja häntäviuh-
koilla! Silmät harittivat ympäri salia ja päässä takoi kuin tusi-
nan vimmatun vasaran iskemiltä. Langholma? Suu kuin lukittu
aitan ovi nälkävuonna, silmien katse kuin umpeen painetun
lakikirjan uhka keräjätuvan pöydällä nahkapärmissään!
Krookla! Krookla?? Kasvot kipistyneet kuin kuukauden lei-
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lissä maannut piimä, silmien tikut kuin haavaa sorkkiva puukon
nirko! Rehellisyys, kun siitä vaatekerrasta pukee ylleen ne

munteeritilkut, mitä ihmisellä sitä lajia taattiverkaa ja herrasta
on perintösäästöissään koukuissansa, alkaa Langholmassa kum-
mallisesti tuntua napittamattomalta edestä, koin kynimältä
niskapieliltä ja lyhyttromppuiselta säärinilkoissa, ja ennenkuin
huomaakaan, niin kliputtelee rehellisissä revärssi-asioissakin ja
vilpittömissä velkakirjan kirjoittamisissakin Langholman edessä
silmiään, niinkuin olisi poikanen vielä ja rippikouluijässä ja
tavattu parhaassa edespääsytaatissaan kananmunavarkaissa!
Ja viekkaus, kun siihen taattiin hankitsee itsensä ja menee asioille
Krooklan pytinkirytäskän vielä rytäskäisempään tupakamariin,
niin sekin prameus alkaa tuntua riisuttavalta roitilta niskoissa
ja varistettavilta höyhenhepeniltä turhuuden purstoissa, kun on
aikansa kuunnellut narinoita Krooklan vastahakoisissa suu-
pielissä javielä vastahakoisemmissa klahvin saranoissa ja oppinut
ymmärtämään, että raha on penninginkovaltaan alastonta
plootutavaraa, jota lasketaan lantti eräkään, ja inträsti silkkaa
sormin pideltävää totuutta niinkuin hamppunuora hirtettävän
kurkussa, jonka solmu ei aukee, vaan liukuu kiinni kuristuk-
seen päin!

Ajatukset jauhasivat vimmatusti kehillänsä Pukkilan päässä,
niinkuin orava neljällä käpälällään kierinhäkkinsä kehrässä,
jonka puolat pakenevat sitä kiiruummin takapussikkain taakse,
mitä vinhempään etupussikkapari niitä sieppaa edestä kynsiinsä!
Elleivät omanpitäjalaiset usko, niin vieraspitäjalaiset ymmär-
tävät! Isonpitäjän isännät? Talinkorven Omensaari? Maat
semmoiset, että Langholman pellot ovat torpparin vainioita
rinnalla ja häpeevät omia sarkojansa! Ketarsalmen Hyrklä?
Navetassa hännänpäitä roikkumassa kuin joulukirkossa kyntti-
löitä pystyssä! Siellä tunnetaan, kuka tulee, kun Musta ajaa
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portista, ja tiedetään, kuka reestä nousee, kun Pukkilan kapteeni
supinnahkasissaan kirvottaa vällyjänsä. Kaksi renkiä jo tallista
juoksemassa hevosta hoitamaan, Mustaa suojiin ja heinille, ja
isäntä itse käsi sojolla kuistin edessä, taattikuistin, ei tupa-

kuistin, salikuistin edustoilla käsi sojolla vastassa, kuistin ovet

selällään hänen takanaan, kun itse astelee pihamäkeä ylös ja
akkunoissa on joka ruudussa nenänpäätä Lituskaisena ja silmä-
paria kyttäämässä, kun kapteeni kävelee ja turkin helmat hei-
lahtelevat. Muhkeata on astella aurattua tietä, vieraan varoiksi
vielä lapioidenkin levitettyä ja luudalla lakaistua, supintihuvaa
siperiankarvaisena turvallisena niskoissa, mustanverkaa englan-
ninsilkosena sujaviltaan varsiryntäillä ja jaloissa ryssännahkaiset
päällyssaappat, Tukholman tekoa ja pakkastiiveiksi napitettuina
ja nyörättyinä säärystöiltä. »Terveiset Lontoosta ja Amster-
damista!» kajahuttaisi jo kaukaa mannerlaiselle ja kinnaskäden
pudistelemisen jälkeen puhisisi turkeissansa kuin paras Alastalo
ja lihavampikin mies portaan jyrkkiä noustessansa maalatuilla
kuistinrapuilla ja isännän käsi leipovana ja kehoktavana seläs-
sänsä. Emäntäkin vastassa ja kohisemassa tampuurissa: 'vai
Pukkila itse matkoilla ja Pihlman reisuilla, mitäs Lubeckistä
kuuluu ja jaksaakos Maijastiina hyvin, kun nyt saataisiin turkit
ykä ja mies kirvotetuksi tuluupeista, niin näkee kotipitäjäläi-
siäkin taas' — Hyrklän emäntä on meidän pitäjän Vuorenpään
tyttäriä — 'ja minä juoksen keittämään kahvit ja kuumat suu-

hun, Maijastiina käärinyt kuin kapaloihin!' puhelisi, ennenkuin
saa solmut auki ja vyösärpit kierretyiksi uumain ympäriltä ja
niskojen takaa: 'onpas Maijastiina sinusta joskus tykännyt, kun
on virkannut viitsinyt sinulle villalangoin ja morsiamen ajatuk-
sin pelkästärakkaudenvikkelyydestä sormenpäissääntuommoiset-
kin kolmensyllän virstat ympärillesi kukkakruusuin jakorttelin
leveyksin!' pakisi ihmettelisi Silläaikaa kuin sujauttaisi emännän
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käsin vikkeliltään kokoon koko riimin kauniiksi keräksi ja val-
miiksi, kun vieras taas lähtee: 'kahvit minä juoksen pistämään
valkealle, kun tuli raari vieras!' laskettelisi vielä ovelta, kun
katoo pois ja minä kävelen isännän edeltä saliin. Salin keskelle
johdetaan, keinutuolille istutetaan, samalle, 'jolla kerta istui
muinen Ristikylän paroonikin, laamanni-vainaa, muistat', istu-
tetaan keinutuolille ja isäntä keikkuu ja häärää, Hyrklän papa
ja isorikas, 'mitäs vieraalle ja meripitäjän suurille!' kohisisi ja
puhelisi, 'trontti kai suuhun ja tupakan tyvi leukaan niinkuin
paroonillekin muinen odotellessa jakahvia kokotellessa!' pakisisi
ja häärisi klahvinsa edessä, avelisi laatikkoja ja koukkisi sisuk-
sia, 'hapanta suuhun' laskettelisi, 'vaikka havannaksi sinä sen

korjaat, joka tunnet maailmaa ja tiedät sananparret, ja havan-
naksi korjasi sen paroonikin, ennenkuin kopeloi kouriinsa prima-
bruunaa, samoja ruskean hirsiä, tästä samasta askista, joita sinä-
kin nyt pitelet, paroonivainaa ja laamanni: oli sattunut vaunun-

pyöristä falskaamaan ohitse ajaessa akselimutteri ja istui äijä
meidän salissa ja keikutteli samalla keinutuolillakin kuin sinä
nyt, sen ajan kun vaunut korjattiin pajassa, ja odotettiin koko-
teltiin meidän Miinan kahveja, niinkuin nytkin odotellaan koko-
teilaan, 'likipitäen ehtaa havannaa!' kehui rojotteli ja puhalteli
savua kuin heinänolkea suupielistään ja oli isoinen ja armollinen,
sikaarin ryökäle tornintankona sormien välissä ryöhäämässä:
'niin kirpeä nenänlemuihin ja niin miesmäisesti karvaan makui-
nen suuhun, että melkein ei kaipaa omaa piipunvarttansa koto-
hyllyltä leukapieleensä!' kehui kun kuljetti sikaarin savupäätä
suitsutuillaan verkaksiltaan ja nautinnokseen sieraimensa ja
hengenahmintensa huokumilla ja alla ja oli ihminen niinkuin
minä ja sinä ja muut tupakkamiehet, vaikka olikin parooni ja
laamanni herrojen parissa ja ammatiltaan. Näitä minä talletan
klahvissa ja lukon takana, että on talossa tauluun ja leukaan
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pistettävää niillekin, jotka ovat liikkuneet isosissa ja tottuneet

parhaisiin ja joiden suihin ja sormenloviin ei mallaa muu

tupakanvärinen ja karvaanmakuinen, kuin semmoinen, joka on

noukittu näppiin pitsipaperista ja silkkirihmojen keltahcpenistä,
ja jota laatikonkansista vahtaavat ulkomaan mamsellien kuvat
kultamaalissa ja hempukan ploorassa! Mistäs maailmannurkista
sinä taas viimeksi olet palannut ja mitä rahaksteja seilannut
kappelin puolelle ja kototalteen? Joku kaupunki kuuluu sinun
juttujesi mukaan olevan Lubeck, vieläkös sinulle siellä rahaa
tyrkytetään enempi kuin julkeat kotiin laahata, niinkuin minä
kerta takavuosina sanasi ymmärsin muinaisilta talvimarkkinoilta
palatessa, ja markkinapuheilla istuttaessa Humikkalan kesti-
kievarin peräkamarissa muidenkin meidän pitäjän isäntäin
kuulten? Eivätkös teillä silläpuolen Tuurveden jo pian ala
pohjimmaiset rahat mädäntyä laareissa, kun päälle ja päälle
vaan kootaan entisten niskaan! Me täällä tongimme suvet

savessa, ninkuin te kulaatte puolellanne meressä, ja saamme
viljaa, minkä saamme, niinkuin te rahaa, minkä kehutte, mutta

vilja syödään kyrsänä ja kuluu eikä jää pahentumaan, kun sen-

sijaan minun on ihmeteltävä, mihinkä te lopulta joudutte rahoi-
nenne, joka ei kelpaa nieltäväksi, ja jota ei sentään raskkse pel-
loillekaan ajaa niinkuin muuta väkevyyden voimaa! Kukas
teistä silläpuolella on äveriäin, sinä pitkä, vai Alastalo paksu,
vai Härkäniemi selkäleveä, vai tunnonpuntari ja munaskuiden
tutkija Langholma leukavaakoineen ja förmyntarisilmineen?
Sinä kiotolaisista kirkkaiten kurkkusi selvität ja ylin kanttori
olet pöydässä, kun on puhe lasin vieressä ja Humikkalassa mas-

tontopeista ja tonnitynnyreistä ja loggirihman solmuknupuista,
ja mannerlainenkin saa pärjätä korviinsa Huilit ja haminat
ja jakolikviidit ja lompakonpakat jakunvuorien vahvistuksina
niin vilistämiltä, että pelkän kestikievarin takakamarin seinä-
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paperit alkavat neljästyksessä huimia silmissä nopeammin
ympäri kuin järki omassa päässä, ja että minunkin tykevyiseni
mies saa iskeä näppinsä tuolinsa sivupieliin ja lujasti, jotta puh-
dissa pysyisi perseentumppi ainakin raittiina paikoillaan lau-
doilla, vaikka pää ja muu ruumis kiertäisivätkin mitä hiivatin
polskia hyvänsä tallukoillansa: piru ja pelimanni sinä olet mie-
heksi ja kapteeniksi ja mannerlaisenkin silmissä tosi-Baabeli ja
mastontorni markkinoilta palatessa!' — Pukkilan kuvitukset
katkesivat tähän, eikä hän muistanut, mitä muuta oli sen-
jälkeen Hyrklän salissa tapahtunut, kun emäntä oli tuonut kah-
vit ja vedet sisään ja rommit sekotetut, sillä hän ymmärsi kes-
ken ajatustensa, että matka Hyrklään taitaisi velka-asioissa
sittenkin olla turha ensinnäkin senvuoksi, että millä taidolla ja
turkasen manööverillä hänen nyt piti päästää tuulen muhkeudet
ja muut pultaanin puhtaukset tähän asti ehkä hieman liikaakin
pullistetuista seilituukeistaan löysemmille ja koota pyyhkimet
rikissä siihen lakoon ja sellaisiin siivonlaskoihin, jotka sopivat
ja olivat otollisia Hyrklän salissa sille, joka siellä liikkui lainan-
anojana ja velanpyytäjän karahtäärissä, ja toisekseen sen-
vuoksi, että olikos hän lopulta täysin vissi siitäkään, mikä
Hyrklän ajatus sittenkin saattoi perimmiltään olla hänestä
itsestänsäkään, pitikö häntä pilanaan ja puhui tyhjän kehuja,
vai tarkoittiko tyhmäntosia ja oli yksinkertainen?

Juuri tässä ajatuksen kulmassa ja näissä mielenmurron täpä-
rissä ja luovinkääntymillä hänen törmäsi korvaansa Alastalon
hyväntahdon voiteilla sivelty kysymys ja hivelän rekistereihin
tällätty ja viritetty muistutuksen huomautus siitä, että Evaldil-
lekin olisi nyt aika ja tila kirjoittaa osansa parkkikirjaan, jos
sitä ja semmoista oli ajateltu. »Etkös sinä Evaldille olekaan
ajatellut kirjoittaa parkinosaa laivassa!» Juuri siihen nuottiin
pitikin kysymyksen olla asetetun ja juuri sillä odalla pistää kor-
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vaan: rääkkäsi ja riiteli sitä pahemmin kalvoissa ja sisuksissa,
mitä kuhiaampi oli naamamunan pito ja mitä säyseämpi niska-
nyhän noike äänen taritessa karvauden tippoja ystävyyden lusi-
kassa toisen nieltäväksi! Mene tässä kirjoittelemaan parkkiosia
pojalle, kun raha on samassa sihdissä kuin tukvuotinen jäniksen-
poika tämävuotisen pyssynmynninkin edessä! ajatteli ensimmäi-
nen ajatus, kurkun niellessä tyhjiä, ja seuraava kiukutteli jo
Akstalolle silmän karsailta: kelpaa sinun nyt olla sojon ja sopu-
liiveissä, kun on parkki melkein pärjättynä paperilla ja vävy-
pojalle — luuletkos ettei vähistäkin nuoteista veisua ymmär-
retä täysvirreksi! — vävypojalle katsottu päällikönposti parkki-
kivassa valmiiksi! Taputtelemisen läiskyttelyt ymmärtää ja
tasoittelun viimeiset silittelyt leipäkullan kumoilla, kun on

kaakku syntymässä emännän kämmenten alla jakomean katte-
lemilta komea pyöräytetty valmiinhiipoillensa leivinpöydän lau-
teille, mutta mitäs sivelyjä ja taikinantaputuksia tarvitaan mies-
toimissa ja miestenvälisissä asioissa, kun toinen kukko laulaa kie-
kaansa toisen kukon kumotulla kropalla, ja minä saan maata

höyhenissäni ja sätkiä varpaitten alla ja Akstalon-painoisen
helttaharjan tallaamana! 'Ajatellut Evaldille parkinosaa, minä?'
Sitä nyt vielä piti kysyä ja sivellä ystävällisyyden sulan kärjellä
voiteen myrkkyä haavoihin, jotta minä karvastelusta ymmär-
täisin jokaisessa särkevässä luussani ja jokaisessa nahattomaksi
nyljetyssä ajatuksessani itseni pitkin pituuttani maahan läimäis-
tyksi ja armon kantapään tallaamaksi ja surkusanan puukon-
terän pistämäksi arimmissa ihoissani ja nivuksissani! Evaldille
parkinosa nyt Jannen nimen jälkeen, kun Janne ra tia ylem-
pänä on kirjoittanut parkkikirjaan tasaisen ja täyden Vie osan,
pyöreän kuudestoista osan koko parkkialuksesta? Älä laula
liika kirkkaasti kuitenkaan vielä: voi kukollekin kierähtää tul-
paksi kurkkuun kesken kirkaisua papu, joka ei vielä ole nielty
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ja silloin tulee kananyljälle yskä! ajatteli Pukkila Alastaloon
kyräten ja koetti lohduttaa itseänsä edes vahingonilon toivolla,
vaikka kuinka heikolla.

Raateli kuitenkin sydäntä enemmän kuin itsellensäkään
tunnustaa uskalsi ja ajatus kiili kuin hiiri umpimutkan kolossa
hakien sitä rakoa, josta nyt oli pelastuttava kissanpussikan kyn-
siltä. Krooklaankin, Krooklan Mikkeliin palasi silmä vielä,
vaisu silmä, ennenkuin mitään sanoi, hiiskaisi sanaakaan, tai
vilkaisi puolella silmälläänkään Evaldiin päin. Entäs sittenkin,
jos kävisi viikolla Krooklassa, seilaisi sluupilla Krooklaan, ja
kävisi puhelemassa Mikkelin kanssa? Mikkelin kanssa juuri,
Mikkel oli kirjoittanut ainoastaan V32 osan, vaikka olisi hyvin
voinut kirjoittaa saman kuin Langholmakin jaAlastalo, kahdek-
sas-osankin, eikä klahvi sittenkään olisi tullut tyhjäksi! Klahvi?
Pukkilan kurkussa alkoi tuntua ahdistuksen kaltaista: hän tunsi
Krooklan klahvin! Siellä oli kaksi revärssiä jo ennen tallella
häneltä, toinen pienempi, lasikuistia varten omaan pytinkiin, —

olisi saanut sekin taatti jäädä aikoinaan myöhempään, niin ei
olisi sitä revärssiä siellä, mutta kun Alastalollakin oli kuistis-
sansa värjätyt akkunalasit! — toinen vähän suurempi, se oli
Uskon pykäystalvelta, että sai prikiinsä vähän paremman osan

kuin itse jaksoi, olisi sitäkin saanut jonakin vuonna ja jonkun
vuoron lyhennellä maksella tiensteistä, jos olisi raskinut, ja niin
olisi sekin pienempi nyt ja helpompaa saada Mikkeliltä lisään,
mutta kuinkas rahoja käsistänsä jätti, kun ne kerta oli saanut

kokoon ja haltuunsa ja itsekin tarvitsi ja piti pysyä rinnalla
siellä, missä toisetkin ja säärivartiset, ja ottaa pitkiä askelia
siellä missä joku toinenkin mies ja Härkänemi — kaksi revärs-
siä siellä oli samassa klahvissa, ja tiesi inträstien kiristyksiltä
joka syksy, että ne tallessa olivat ja takeen jäivätkin, kun korko
oli korjattu lukon taakse ja klahvin avain solahtanut Mikkelin
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housun taskuun. Alkoi jo aivan kuin haista nenässä sama kipis-
tynyt tunka, minkä niin hyvin tunsi koko Krooklasta, tupa-
kamarista niin hyvin kuin ulkoakin. Jo metsäkin, kun sitä
käveli ja tuli ihmisistä Mustankorven halki Krooklan huhdille,
eikös jo sekin ollut kuin hapan sieraimiin, kun sitä asteli ja
hyppeli loikiskeli alhomättäältä alhomättäälle siellä, missä pit-
kospuut olivat lahonneet suossa, kun ei uusia oltu raskittu
kaataa sijalle! Mahdoton metsä, susi varmasti juoksisi leinin
koipiinsa, jos olisi järjetön ja yrittäisi samalla hönkäyksellä
juosta laidasta laitaan, niin tihuvakin karvaisimmilta paikoil-
taan, että ketullakin taitaa olla katsomista, ennenkuin keksii,
mistä kuono on pujotettava, kun eteenpäin olisi päästävä ja
jäniksen kinttuihin! Semmoinen metsä, traakkitorneja hirsi-
puiksi, eikä ihmismäisiä honkia enää, että kymmenen parkkia
siitä hakattaisiin, jos Alastalo pääsisi metsään — Alastalo! mah-
tanut on miesparan laveoissa liiveissä revellä, kun on astellut
loikkinut hän vuorostaan ähkynyt Mustankorven pitkospuilla
kävelemässä Krooklaan kysymään Mikkeliä parkinosakkaaksi,
mahtanut on revellä ja kaivella kylkiluitten varjoissa äijällä,
kun on ollut syhyvin silmin ja vielä syhyvämmin tuntosormin
katseltava kymmensyltäisiä polkutien varsilla ja tiedettävä, että
niihin solaviin ja pantteri-aineisiin ei kajoo, ei jumalan eikä
pirun kirves niinkauan kuin nykyisen Mikkelin pää on pystyssä,
japarta, vaikka ohutkin häälymässä hänen sammaleisessa leuas-
sansa, on mahtanut revellä, sanon, vaikka suon minä kaikki
suolat ja pippurin makeat hänen sydämensä alastalolaisiin nah-
koihin kirvelemään! — semmoinen metsä, sanon, että synti on

minunkin mielestäni ja happamen haju sieraimissani, kun käve-
lee kinttupatikassa virstan selkää virstan selän jälkeen ja koko
ajan kiduttaa itseään sillä ajatuksella, että sallkaankin jumalan
viljan ja honka-aineen tuolla tavalla lahota hyödyttömänä juu-
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rillaan ja humista latvoineen pelkkien varislintujen tarpeiksi
Mustankorven sydämissä! Ja tulikos mieli keviämmäksi, kun
alkoi metsä harveta ja näkyä talo kitupekojensa keskellä, har-
maa ränstynyt rakennus korven kupeella, korsteenipiiput kum-
pikin kallellansa, rapninki varisseena tiiltensaumoista, akkuna-
laudat maalaamattomina, joku niistä irtautunut naukukses-
taankin ja pudonnut lahoamaan seinävierustalle, salipäädyssä
akkunatkin jotkut rikki ja tupotut pahnasäkeillä ja katto-
päreillä sadetta vastaan! Pukkila näkee ajatustensa taipaleilla
itsensä jo porstuassakin, porstuan kolisevilla lankuilla, jotka
joistakin liitoksistaan ovat avautuneet jakorjaamattomina lonk-
kuvat askelten alla, nostaa kuluneen mäntyoven kuluneen
rautalinkun ja on jo tuvankin puolella, harmaan surullisen ava-
ran huoneen kylmin sammunein liesin ja oksakyhmyille kulu-
tetuin kattiaknkuin, joiden saumoissa on sormenlevuisia riiste-
rakoja irvistelemässä. Tietää hän vanhaltaan, että tupakamarin
ovea on avattava, jos tahtoo ihmiseläväistä nähdä arkitalossa,
josta kaikki ovat töissä ja pelloilla, ja tupakamarin puolelle hän
meneekin, pimeän, himmeän, matakkkisen huoneen, jonka
ainoa akkuna antaa suoraan korpeen, siellä isännän tietää tapaa-
vansa pitkänään ja vaatteissaan sängyssä, koipiparin liika-
kyynärä lykättynä seinäsärigyn jalkopäähän kutapäädyn ulko-
puolelle viisaritikun torkoille. 'Vai sinäkös sieltä olet taas tule-
massa, vaikka inträstiaikakaan ei vielä ole langennut?' alkaa
paha-enteisesti narista äänenkaltaista siitä pimeästä huoneen ja
sängynnurkasta, jonka hämäristä silmä ei vielä ole erottanut

sääriparin omistajaa, mutta jonka peitoissa järki arvaa Krooklan
Mikkelin parran olevan liikkumassa ja puheenkerran kärinöillä.
Sillä aikaa kun itse haistelee ryssän lehden sakeata käryä ilmassa
ja muuta kipistynyttä tuttua huoneen paksussa hengessä sekä
totuttaa itsensä senverran näkemiseen, että huomaa iso-
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mahaisen klahvi-piirongin vanhalla paikallaan ja entisillä
tylyillä umpisilkan omassa nurkassaan, siirretään jalkovarret
sängyn päädyltä verkaksiltaan ja kiireenpidotta roikuksilleen
sängyn laidoille ja takkuinen pääknuppi ilmestyy pimentojen
helmoista vähitellen niihin valonhilvoihin, joita saita akkuna
korven kohduilta pienten ruutujensa säästetyiltä hämähäkin-
verkoilta raskitsee tuhlata ja tunkemalla siivilöidä huoneen pak-
suihin. Torkottaa sieltä jo käsivarren kyynärääkin melko
matka jakämmenen pihti myöskin näkyy valmistelevan terveh-
timisen kouraisua, kun verkaksiltaan väännytään seisoalle sän-

gyn rytiseviltä ja pää pysähtyy nousemilleen tasalleen sillä koh-
din kamarissa, missä laen lauta hipoisi pään kaljuja tuumaakin
pitemmällä miehellä: talossa ei ole isopapan isänkään aikoina
tuhlattu turhuuksiin ja kenkorkeuksiin tuumankaan haasko-
mittaa sivu sen välttämättömän, minkä Krooklan isäntäin
tietty ja suvussa peritty ja tosin runsaankiseksi tunnettu luitten
venyväisyys vaati ja mies sääripariensa nokassa tarvitsi ilman
tilaa yläpuolellensa rumiluksen kehittääkseen koko mittansa
lakea päin pään kuitenkaan kolisematta kattoon. 'Onkos kniippa
tällä erällä nipistämässä vatsaa vai kukkaroa vai kumpaakin,
kun vieraisiin ja viinoille tullaan keskellä arkiviikkoa ja tuors-

tain selkää?' on seuraava varoilevan vakoileva kysymys, kun
tervehtimiset on pidelty ja käsiä tyrkätty toisiinsa vuosvälin
takaa, visu silmä suorittaa samassa vieraan olan ylitse epäluuloi-
sen retken piirongin klahvin ovelle vastakkaisella seinällä, olisiko
avain sittekin vahingolta jäänyt suulle: siellä ovat tallessa talon
rahat ja viina. Housuntaskussa, päältäpuolinkin pidellen, avain
kuitenkin on, niinkuin pitääkin ja aina Mikkelillä on, ja sopii
sovittaa itsensä rauhassa ja leukaleppoisena istumaan nilkun,
maalaamattoman ja vähän liika korkean tuolin nenään, vähän
liika korkean, ikäänkuin olisivat muinaiset Krooklan isännät
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olleet polvisääriltään vielä nykyistäkin pitkäluisempia. 'Mihin-
käs sinä nyt taas rahaa tarvitset, kun taas täällä juokset?' on
tätä lähin tiheä ja asioita likelle menevä ja melkein kuin liivin
taskuja pitelevä kysymys, kun vieraskin on hakenut huoneen
toisen tuolin alleen ja istunut päähänsä pöytää, nilkun longah-
televa sekin jaloiltaan ja maalaamaton pinnoiltaan, niinkuin
isännän tuolikin, ja niin pieni ja vajakyynäräinen tiloiltaan,
että jos sille ihmeeltä olisi ilmestynyt pullo ja sen viereen pikari
isännänpuolelle, niin olisi pöytä ollut täynnä, ja katsella olisi
saanut oliko sillä enää paikantika ja vieraanvaraa missään toi-
selle pikarille vierasta varten. Ei siinä kamarissa ja niiden kah-
den riipan edessä, jotka pikemminkin olivat kaksi ruostunutta

rautahakaa kuin silmäpari ihmisen päässä, vieraan luonto roh-
keaksi päässyt nousemaan, jos hän tiesi kinahommissa juokse-
vansa, ja yskä tuli uljaammallekin, ennenkuin asiatansa alkoi
tavata. Selkänsä takana tiesi vanhoilta käynneiltä ja Krooklan
entisiltä avauksilta, että klahvin sisuksissa seisoi toisella puolella
isomahainen viidenkannun viinapullo, jonka pulputukset olisi-
vat saattaneet rohkaista vaikka tusinat Taavetit tanssipäälle,
mutta siitä tiesi puhe pitäjällä, että se oli semmoinen aviovaimo
ja vihkimorsian lukon takana, jonka suilla ei koskaan ollut
suihkanut muun miehen parta kuin Mikkelin oma nuuskan-
haiseva, ja toisessa nurkassa mustakylkinen rauta-arkku, kupera-
kantinen lipas kolmessa armottomassa lukossaan ja neljännes-
tuuman paksuissa terässeinissään. Oli sekin silmien edessä ja
korvien kuullen avattu joku surkea ja nöyryyttävä kerta,
lukot vingahtaneet kolmelta näpsäimeltä auki (ne lukot olivat
ainoat voidellut ja rasvatut paikat talossa!) kolmelta näpsäi-
meltä, kun osasi viljellä avaimia (vaikka vieras olisi saanut

samat kolme avainta käsiinsä — jommoista kevytmielisyyttä
ei sentään ainoallekaan Krookklle ollut koskaan tapahtunut edes
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viinan villissä — vaikka vieras siis olisi saanutkin vahingolta
samat avaimet käsiinsä, niin tuhdata hän olisi saanut kokonaisen
jumalan päivän arkun edessä eikä enempiä rikastunut kuin mitä
turhaa hikeä olisi juossut otsalta ja suu päästellyt kirouksen
lempoa hyödyttömissä kopeloimisissa: säpet olivat sorvatut

sillä pirun taidolla ja hienoudella, että ne aukenivat vietereil-
tään vain salaisessa ja ainoastaan Mikkelien isästä poikaan opete-
tussa ja omana tietona säilytetyssä avaimen käyttämisessä ja
järjestyksessä!) oli avattu joku surkea ja nöyryyttävä kerta
lukkojensa näpsäimiltä velanpyytäjän edessä, raskas kansi säläh-
dellyt saranoillaan auki ja ladotut setelipinkat häämöttäneet
silmään rautakidan mustista kohduista: raskas, rämeä rauta-

arkku kipistyneen klahvin sopessa ja mustakylkisen putelin pul-
lottavilla vierillä! Siellä rauta-arkun maossa, kolmen lukon
varmassa turvassa ovat entisetkin paperit, molemmat kovan
lykyn arkinkirjat kuin peukalopihdit jahengenpainajaiset visusti
tallessa laskoksissaan syvimmällä teräskirstun pohjalla ja seteli-
pinojen peitoissa valmiit noudettaviksi esille ja nostettaviksi
lokerojensa sälisevistä pimennoista vain inträstipäivänä, jolloin
harmaa paperikin poikii almanakan merkiltä ja Krookla kama-
rissaan korjaa koukeroisin hämähäkin sormin kaappinsa kohtuun
vierasta rahaa kuin iilismato ikeniinsä himottua ihmisverta!
Pukkilaa puistatti kylmä väristys selkää ja kouraili säälimätön
käsi kuin luusormi kurkkutorven helliä, kun hän kuvitteli
itsensä taaskin istumassa asioissa Krooklan kamarissa ja kuule-
massa Mikkelin kärinää. 'Vai minun perintönikö ja minun
hikeni rahoilla sinä poikinesi meinaat rikastua? Sinun ja sinun
poikasi kasööriksikös minä olen pestattu Krooklan isännäksi?
Raskitsinkos itsekään kirjoittaa prameampia parkkiin kuin sen,

minkä varat suuttivat ja köyhä kukkarostaan kaivaa? Kaiketi
kukko kroppansakin samalle riu'ulle jaksaa vääntää kuin mille
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on häntäpurstonsakin lentänyt keikkumaan, ja kaiketi poikasi-
kin sen itse maksaa, minkä itse on komeasti kirjoittanutkin! Vai
vesiin paiskattavaako ja meren kalojen ruokaako sinä poikinesi
luulet minun klahviini talletetun? En minä köliin usko jalan
vertaa sen keulakärkeä tuonnemmaksi, enkä vetelän peltoon sen

alla ja edessä enempää kuin minkä pirskettä saan korjatuksi
kukkarooni sen pärskeistä, mutta taloon minä uskon sen pelto-
jen laveudelta, ja savenalan tunnustan päteväksi vaikka velka-
kirjan kruntipohjaksikin: älä siis jaarittele Evaldin laiva-osista
panttina — ne voi niellä haiji kitaansa ja valaskala vatsoihinsa,
ennenkuin minä niistä killinkiäkään kintaisiini saisin! ja miksen
silloin olisi voinut yhtä hyvin kirjottaa samoja tikkuja omiin
nimiinikin ja omiin riskeihini? — vaan puhele vakavia niinkuin
miesten kesken praakataan ja pistä paperin alustoiksi savea,
talon savi, oman Pukkilan savesi, niin silloin on paperin alla
jotain tukevaa ja kirjoittaminenkin luonnistaa ja varmaa jää
vissinä meille kummallekin palkaksi ja uskonkappaleeksi,
sinulle rahan kovaa tyhjään näppiin pelkän kriipustamisen vai-
van ja vaivaisen paperin palasen ja lapun hinnasta, ja minulle
manttaalisifran savenlujaa tynnyrinalottain klahvipiirongin pie-
niin ruumiin paljaan lakkasinetin paimenilta ja kruunun laki-
vasaran paukuttamilta! Kiinnitetyn lainan ja saviin ankkuroi-
dun minä annan, niinkuin tiedät, mutta kölillä juokseviin ja
veden sylkiin mene lainaamaan rahaa minun pierultani vaan älä
minulta!'

Pukkilan korvissa narisi aivan kuin hän jo todella olisi ollut
istumassa Krooklan tupakamarin kitisevällä tuolilla asioissaan
ja Krookla puhellut tavallisiansa, ennenkuin hän itse oli kypsä
ja oma niska löyhtynyt tarpeellisen nyökkäyksensä lannistu-
miin ja oma huuli nupissut suostumuksen välttämättömän ame-
nen. Se vielä olisi täydestä tapauksesta puuttunut, että olisi
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nähnyt ja omin, ahdistetun pelon ja nöyryytetyn toivon vai-
heilla taistelevin silmänapein katsellut, kuinka Mikkel, mitätön
mies ja pelkkä nenänpään lisä muuhun joukkoon muissa oloissa
ja vieraitten salinnurkissa, mutta iilismato ikeniisi ja ahma
kurkkuun omassa tupakamarissaan ja oman klahvinsa sarana-

kitinöitten kuulumilla, kuinka Mikkel viimeinkin kahmii vasem-

man housuntaskunsa pohjia ja nahkasiima ensin ja sälisevä avain-
kimppu senjälkeen kiskotaan näkyville verkaisista taiteistaan:
kenen on ikinä nähnyt muun kuin kurjen suomitulla ja koni-
hevosen maanantai-aamulla laitumilta taksiviikolle talutettaessa
kihtaavan sääriään niin saidasti kuin Krookla, kun viimeinkin
on velkakirja sovittu, korkopenninki riidelty ja matka alettu
laattioilla tupakamarin tuolilta klahvipiirongin nurkille: ras-
kitseekos visukinttu edes askeleitaan astella täysiksi virsta-
vartaistaan, kun sydämen riidellessä linkutellaan päin sinne,
missä klahvin kohduissa ja saalispesän pimennoissa ahneuden
pääpiru ja itaruuden pikkuruhtinas istuvat kykkivät vahdin-
pidossa samoilla pinkoilla, toisen ja väkevämmän vihtoessa ja
ryöpytellessä inträstisetelien itsesikiävää paperipyryä ilman len-
toihin niin paksuin paakoin, että silmiä sakensi, toisen ja kitui-
semman koukistaessa kymmentä laihaa kynsipäätä niin kitsaasti
kootun turviksi ja saadun suojiksi, että sormennäppejä jäy-
kisti pitämisen suonenveto!

Pukkila oli ajatustensa ahdistuksessa vahingolta luimistellut
muurinnurkkaakin kohden: siellä samainen Krookla istui samai-
sin naamoin, kuin kotonansakin ja tupakamarissaan, sama,
kvarttituumaa liika pitkä nenäorsi killumassa kasvojen etu-

kantissa, ja samat, nekin korttelin mittansa liika pitkiksi onnis-
tuneet sääripiiput saapasvarsissa, välillä muu ruumis, joka ei
tuntunut olevan muuta, kuin kokoon lykättyä huotrankoteloa,
josta lykkäsi vartta lakea päin uskomattomat määrät, kun mies
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nousi tuoliltaan ja jäsenilleen seisomaan! Totisesti, kesy otus

javaaraton oinaslammas täällä ja nuhjusmuurinnurkassa, mutta

katti ja karvainen tiikeri, jollei pahempi elävä, kotonansa ja
tupakamarissansa ja lainarevärssin teossa klahvinsa vieressä,
pirua jokaiselta vartensa tuumalta, ja sitä tuumalukua on

hänessä paljon, kun laskee myöskin sääret ja käsivarren luut
mitoiksi, ja samaten nenäorren venyneet paikat! Pukkila alkoi
olla perillä siitä, että kolmannen matkansa laina-asioissa Krook-
lan hän lykkää mieluimmin siihen almanakan päivään, jota
ei Helsingin horisontissa tunneta, ja että, jos sittenkin on sitä
ennen pakko paatin pesti näissä asioissa kiinnittää Krooklan
siltakarkkuun, niin kai silloin samoin vaivoin ja vähemmin
karvasteluin nylkee itse itsensä ja sielunsa ihot varoilta val-
miiksi jo ennen kotoa lähtöä!

Pukkilan alkoi silmissä iskeä vuoroin, mustaa vuoroin punai-
sen kipunaa ikäänkuin olisi puskenut pää-otsa seiniin, mistä
yrittikin lävitse! 'Etkös sinä Evaldille olekaan ajatellut aste-

lemisen varaa parkkilaivan kansilla!' kysyy pähisee pirun peri-
mätön ystävällisyyden ihroissaan korvan juurissa ja on olevi-
naan vilpitön ja viattoman-nöhkivä kuin kaljuinen isokarju
karsinan pahnoilla! Mistä helvetistä nyt rahat ja minkä kiven-
kyljestä tuohet: Petter Pihlman ei ole ennenkään ollut ihmis-
ten pilkkana! Ajatukset pysähtyivät kuin äkkitäräykseen!
Pilkasmäen metsä Vehkasuon partaalla omalla maalla! Mel-
keinpä läjäytti nyrkillä otsaansa, paukautti kämmenpohjalla
omaan kumisevaan otsakuoreensa, tyhjään kuin riisuttu saapas

sängyn vieressä tai munan kuori aterian jälkeen. Pitääkin
läähkiä kuin hullu koira kieli pitkänänsä kylät ja pitäjät,
kun omassa takametsässä ja Pilkasmäen rinteillä tuuli harjaa
havunhumisevaa niin syntisen tihuvaa kuin palmikoistaan pääs-
tetty tukanpaksu nuorella päälaella neitosen sukimilk! Tukka
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leiskahti Pukkilalla ja sieraimet tuiskahtelivat: pitääkin ihmi-
sellä ja viekkaallakin ajatukset päässä joskus istumaan laskok-
sissa kuin kokoonkäännetty linkkuveitsi, vaikka ovatkin karaa-
vinaan karsinassaan kuin tyhmä vasikkaliuta, ja hakevat tur-

haan veräjän läpeä siellä, missä aita jo makaa maassa ja loi-
kittavana! Olkoot isoisia Isonpkäjän isännät, minkä saumat

ratkeematta kestävät, ja kipistynekä kappelin Krooklat, minkä
ihoissa on krymppiä, minä olen Pukkila, ja Pukkilan rannassa

kevääksi tapulipinoa ja palkinveistettyä, minkä kaupungin por-
vari vain jaksaa rahalla maksaa ja minä mies latomaan silkkaa
uutta ja laskuttamatonta kruunun seteliä pöytään siellä, missä

toiset muut, Langholmat niinkuin Jata-Fiinan Jannetkin luke-
vat rypistynyttä lautaan ja laatikkojen haisevia!

»Tules Evald tänne!» Pukkila ei kerjennyt enempiä ajat-
telemaan, kun jo seisoi tukka huljalk pystyssä ja vihtoi kah-
della kädellä, sekä oikeallansa että vasemmallansa Evaldia saa-

pumaan, ja kiireitä. »Kirjoita tuohon, minä olen katsonut
paikan, osotan sormella, tähän sopii!» lateli hän, kun Evald
vielä oli lähdössä tuoliltaan. »Ala tarpeeksi vasemmalta, mutta

älä liiaksi vasemmalta, älä niinpaljon, että on rivoa, Jannen
Johanneksessa torkottaa potkasee J akhäntineen irstaasti ulos
reunan liepeille ja on vilhiä katsella toisten vanhempien ja
tasaisesti aljettujen nimien järjestyksessä!» toimitteli Pukkila
lähestyvälle Evaldille ja vilkasi sivullekin Akstaloonkin, huo-
masiko tämäkin kärjen hänen viimeisissä sanoissaan ja Jannen
nenättömät julkistelemiset nimensä ja etukirjaimensa levktele-
misissä parkkikirjassa.

»Tuohon, istu tähän ja ala tuosta!» sanoi hän, kun Evald
jo oli paikalla ja Pukkila vetänyt tuolin hänelle valmiiksi ja
torkottanut etusormellaan kohdan parkkikirjassa, josta pojan
oli alotettava kirjoituksensa. »Kirjoita molemmat nimet, Evald
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Basilius!» neuvoi hän, kun Evald oli saanut noukituksi kynän-
varren käteensä. Poika oli nöyrä tässäkin asiassa ja tottelevai-
nen niinkuin oli tottunut ja niinkuin täytyi, ja alkoi kirjoit-
tamisensa niinkuin oli käsketty. Moitteettomasti nimi alkoi
syntyäkin paperille käsialalla, joka ehkä ei ollut niin friskin
rohkea ja sujavansclkoinen kuljetukseltansa kuin sen olisi sopi-
nut ja oikeastaan pitänytkin olla Jannen — tosi tunnustaen
— koko harjavan ja kuin meren ilmoja nokkavasti muistele-
van nimikirjoituksen jälkeen ja alla, mutta joka sentään oli
jokaiselta kirjaimeltansa niin huolella vedetty, että jälki oli
kesyä ja kuuliaista, niinkuin harjattu tukkakin päälaen nis-
koilla, ja lenkkien brodeeri niin kärsivällisesti tikattua, ikään-
kuin olisi mamsellin sormenpää ollut ompeleilla työssä: Evald
Basilius Pihlman oli täystodelta vaikka sironverkkaan muo-
dostumassa parkkikirjaan Pukkilan isänsilmien vartioimilta
vaikka varoomiltakin.

Vasta kun etunimet jo olivat valmiina paperilla ja ylpey-
den tunto melkein kihosi vesikarpaloa silmänurkkiin oman pojan
tehdessä työtä ja itse katsellessa pojan nimeä parkkikirjassa
pojan selän takaa, vasta silloin ja kun enää puuttui täydestä
nimestä ainoastaan Pihlman paperilla, vasta silloin huomasi
Pukkila, ettei hän vielä ollut itsekään täysin perillä, mikä
osa nyt todella oli pojalle kirjoitettava ja mitä hän käskisi
Evaldille, kun nimi oli kirjoitettu täysiksi. Tietysti kiusasi
mahdottomasti, kun katseli Jannen julkeutta parkkikirjassa,
ja omin silmin vielä uuden ja selvemmän kerran luki, että

auttamatomasti oli täysi Vie °sa merkitty samasen Jannen ja
elämän kiusan — kymmenen minuutin työ muinoin ja nykyi-
nen koko elämänijän kiusa! sadatteli hän sydämessään ja katui
entisiä — elämän kiusan nimiin, kiusasi vietävästi ja kuis-
kutteli kuin paha korvan juuressa ja viekoitteli: jumaliste
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Evaldille Vs silloin kun äpärälle ja puolipojalle Vie! kuiskut-
teli ja viekotteli niin tihuvasti korvan juurissa, että oli kuin
verenjuria olisi vetänyt ihmisestä irti! Mutta lopultakin ja
vihoviimeiseksi: raskitsikos hän sittenkään ja todella kirvei-
neen ja miesliudoilta täysheilumille Pilkanmäen metsiin, ras-
kitsikos sen paremmin isän päiviltä säästettyyn metsään, kuin
raskitsisi Pukkilan saveakaan velkakirjaan, Krookkn-kaltaisten
tyrkyttämiin? Pukkila huomasi itse, että edessä oli, kun pari
kertaa oli vielä kerjennyt nielemään sylkemänsä kurkusta alas,
uskomattoman kova paikka. Tosissansakos hän olisi niin kevyt-
mielinen, että pistäisi metsänsä panttiin, ja kirjoittaisi pojalle,
Evaldille, joka kuitenkin sentään on vain poika, eikä paljoa
mitään, kirjoittaisi pojalle tässä pyräyksessä täyden parkin kah-
deksanneksen? Nyt ei ollut karpalon pyöriäisiä silmännurkassa
kiusaamassa, mutta sensijaan monta ja pusertuvaa otsan puner-
tavilla helmimässä! Vähän minä voin, hiukan kaataa Pilkas-
mäessä, harvita metsää, sieltä täältä ja tihuvammista paikoista,
mutta koko metsän? leikkaisinkos kurkkuni, tämän oman lai-
han mutta lihallisen kurkkuni ennenkuin päästäisin kirveen
koko Pilkasmäen metsään? Ja mitäs ajattelee Langholmakin,
jos minä ajan isosesti Evaldin hänen rinnoilleen parkkikirjassa
— hevosen ja Mustani kanssa minä saan ajaa vierille ja sivut-
sekin kirkkomatkalla, ja ajankin, pahusta! mutta asioissa,
laiva-asioissa niinkuin talon manttaaleissakin: pysy kauniisti
takapeilin takana, niinkuin kirkonpenkissäkin kuorissa, ellet
tahdo näpeillesi Eframien silmäsiimasta, että muistat! — mitäs
ajattelisi, sanon, tulisi pian Langholmana sormipystyssä minun-
kin viereeni niinkuin äsken Haukisten pojan, Haukisten kel-
vottoman pojan, ja sanoisi konteeraisi minullekin, sanoisi mata-

laan kukaties, ja korvan viereen neuvoen, mutta niin kuiten-
kin, että joku kuulisi, luultavasti koko salikin, koska silloin
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istutaan visusti ympärillä jakuunnellaan kahdella korvalehdellä,
kun Langholma tulee sanomaan jotain ja nylkemään nahkaa
kehäkin, sanoisi konteeraisi, eikä korottaisi ääntänsäkään mai-
nitessaan, niinkuin laita kyllä onkin, vaikka kuka täällä sem-

moisia sanomisia ja opettamisia on pyytänyt ja semmoisten tar-

peessa on, mainitessaan, että parkista ei enää ole jälelläkään
kahdeksatta osaa kirjoittamatta ja merkittävänä ja että Eval-
dille ei siis semmoista osaa enää riitä: joku tyhmä ja Lahden-
perä saattaisi semmoisen sanan ja oijennuksen nöyryytyksen
jälkeen niiskahtaa nauramaankin, ja holotella yksinkertaisuut-
taan koko himansa saliin, niin että harmaat seinätkin tärisivät
tapettiensa varjoissa! Selkeän käsialan juoksun poika kuitenkin
on saanut ja hyvässä kirjoitusopissa ollut! tunnusti Pukkila
sittenkin kesken mielenkarvauttaan katsellessaan paperille
Evaldin olan ylitse, ja tunsi edes jotain lohdutuksen hyvitystä
särkevässä sydämessään.

Evald oli saanut kirjoitetuksi koko nimensä paperille ja
nostanut pojansilmänsä odottelevasti Pukkilaan ja isään. Kat-
soo norkottaa minuun kuin leivänpalasta huulenhörppiinsä
kokotteleva lammasuuke, eikä itse liikuta ajatusta tukkamät-
täässään enempää kuin täi koipiansa tervassa! purki Pukkila,
kun ei sanansaivareen piraustakaan sopinut päästää huulilta,
vaikka ihminen halkeisi liivisaumoiltaan, edes ajatuksenäkää ja
puhumatonta pippuraa tällä haavaa ja näissä asiain kulmissa
melko, jollei kokonansakin syyttömän poikansa ja Evaldinsa
vielä syyttömämpien niskavillojen ruskeankiekuriin, joilla oli
se kova onni, että ne tällä nikamalla olivat lähimpiä rohtimia
Pukkilan tuleniskevien edessä. Eivät hiuskarvat kuitenkaan
kärventyneet, tihuvanpaksuja kun olivat ja tuhmantietämät-
tömiä, mutta ihme oli, ettei sydämen kukkaro korunut kekä-
leeksi Pukkilan rintakorissa tai ratkennut vaivainen kuin pala-
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sen pirstoiksi pinteiltään, sillä niin sytenä poltti ja sutena söi
epätiedon liekin kirpi ja voimattomuuden raatohammas samaista
kivunkerää kylkiluitten porotuksilla! Tietysti olisi nyt ollut
kirjoitettava kunniankin vuoksi ainakin sama osa pojalle kuin
Jannekin oli kirjoittanut, Jata-Fiinan, niin! Jata-Fiinan poika
juuri! mutta kun asian ajatteli kovasti ja katseli sitä silmä-

valkuaiseen semmoiselta kuin se silmänvalkuaiseltaan näytti,
niin saikos, totisesti, saikos hän omaansakaan ja omaa kuudes-
toista-osaansa maksoon, ellei kirvestä hiottu ja palkkia veis-
tetty Pilkasmäen rinteillä ensi talvena enemmän kuin sydän
ja tunto kesti?

Mitäs minä muitten ihmisten ällien vuoksi ja vieraita park-
keja varten menen oman metsäni hukalle hakkaamaan? Ei
perhanaa, semmoiseen tyhmyyteen ja raaskioon ei pakoteta
minua maailmassa ei millään eikä kuikan, ei viekkauden nar-
rilla eikä väkipakon voimalla: totta minulla on oma järkeni
päässäni ja minä konteeraan sitä! Pukkila leiskautti tukkaansa
ja katseli ympärilleen, ikäänkuin olisi yhtä monta kiusaajaa
kehässä kuin oli istujaa salin seinävierillä ja jokainen niistä
tällä hetkellä voitettu ja nenästä niistetty piru. »Kirjoita kol-
maskymmenestoinen osa!» sanoi hän samassa Evaldille ja äkisti,
ikäänkuin olisi pelänyt, että olisi voinut tulla toinenkin mieli
vielä päähän. Sen hän kuitenkin nyt jo vältti tarkasti, ettei
silmä vahingoltakaan varastanut Janneen: en katsokaan, en

silmääni lainaa koko mieheen, pojanvahinkoon, en hänen kir-
joituksiinsakaan ja osiinsakaan, olkoon ylpeä, koska toiset ovat

yllyttäneet, ja puhiskoon itsensä vaikka halki ja kuudentoista
kappaleiksi, ei se minun vikani ole, eikä sitä minulle synniksi
lasketa! »Kirjoita V32 osa!» lisäsi hän toisen ja nyt jo lauh-
keamman ja varmemman kerran Evaldille. »Mikset sitä kysy-
mättä tiennyt ja itse ymmärtänyt, niin että minun tarvitsee
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aina olla nenänpäästä kuljettamassa!» narahti hän kuitenkin
oheen ja kaupanpäällisiksi, koska harmi ja kärsimättömyys oli
jollakin tavalla puhallettava nahoista ja se sopivimmin ja
vaarattomimmin tapahtui poikaan. Oikeastaan hän ei sentään
enää niin suuttunut ollutkaan, sillä hänen mieleensä oli väläh-
tänyt, että V32 osa on kuitenkin lisä Vie osaan ja että Puk-
kila talona katsottuna on parkin-osakkaista sittenkin — ellei
Härkänientä ajatellut — selvänä kolmantena Langholman ja
Alastalon jälkeen ja varmasti lähimpien ja pienempien edellä
(Lahdenperää ja hänen Vaarnientänsä ei viitsinyt ajatellakaan
tässä riimissä, enempää kuin Janne Pihlmanniakaan, jonka jo
varhemmin oli päättänyt unhottaa, vaikka nekin taisivat nilku-
tella siellä ja papereissa oman varsinaisen osan rinnoilla ja luulla
itseänsä tällä haavaa kukaties miksikin ja omaa itseänsä isosem-
miksi ja varsisaapasmiehiksi parempiensa parissa ja täysvartis-
ten rinnalla) ! Ei; ei Pukkila yleensä sitä lajia miestä ollut
eikä siihen natsuunaankaan kuulunut, joka kamfiikttunakaan
olisi tarpeettomat ajat nenä mytyssä ja nyyttiin tauruttuna

kulkenut ja omaa Aatamia nilkkuvaivaisena käsipuolesta vieril-
länsä talutellut, ei sinnepäinkään: ruumiskin puuttuu ja jäse-
net paatuvat, jos käsivartta kauan ja yliajat pitää samoille
kokotuksille kurotettuina ja niskasuonia iänpäivät samoissa
noikkauksen taivutuksissa ja höyliyden pinteissä, ja kukas ver-
tansakaan suoniensa lennossa turhan taitse ja kunnian nimi-
maineiksi heriöiltänsä luuhelmiksi ja rapisevan palasiksi kan-
gistaa, ja jäähtää järkensäkään vileät elohopeat päänmielensä
viljuvilla väilymillä ällipään tinakarpaloiksi ja kaljuiksi pouk-
kijoiksi itsepintaisuuden kuolleilla kallioilla ja siementymättö-
millä vietteillä! Ei! Pukkila istui aina päinvastaisessa päässä
napakutaa kuin typeryys, ja vaikka kehässä huimittiinkin, eikä
paikalta päästy, niin kortit huiskivat kuitenkin ilmoja eri
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kanteilla, Pukkilan liepeitten lavaistessa lipeästi länsitarhoja
silloin kun kopeuden kukko luuti harasi pyrstökynineen itä-
pielten pölyjä! Purjeen tuukki käännetään merillä liukkaasti
siihen viistoon, mistä tuukki sieppaa tuulta poskiinsa, ja nenän-
kärki järki-ihmisen ajatuksenpukspröötissä nopeasti siihen kurs-
siin, johon toimenkölilläkin on juoksunsa: ei höyhenkään tuu-

len liepeissä pysy, ellei se itse lennä liehuttele, kun kieputetaan!
Pukkila oli yks kaks' entisissä hengenhöykissään: ei se mies

markkinamatkalk tien oheen jää, joka varoo hetkensä ja kiep-
paa itsensä kannaksille seisomaan silloin, kun reskt liukuvat
ja jalas laulaa! Nörköttelemään ja nenäänsä roikottamaan ker-
kiää ihminen muulloinkin ja koska hyvänsä, mutta sitä katuu,
jos silloin on hörppineen ja näppeineen poissa, kun mahla
parast'ikään tihkuu koivun kyljestä tai mätäksen turve punot-
taa marjaa! Pukkila tiesi, että on siepattava kluutteihin ja
vyötäisuumiin silloin, kun viulu vinkaa hääsalissa ja veri vetää
valssiin!

Alastalon käsikynässä hän nyt jo oli: sai Evald kävellä,
minkä osasi omin nokkinensakin takaisin paikoilleen ja tuolil-
leen, nyt oli parkkikirja omasta ja pojan puolesta valmis ja
asiat pistettävä jenkoille ennenkuin ruuvit saivat väärän iirin
ja hullun alun! Alastalon käsikynkkään hän oli enempiä ympä-
rilleen vahtaamatta hönkäissyt, oli kiire, sillä henki oli tukassa,
hoppu, sillä sanaa olisi ollut kylvettävä kolmenakin papuna
toisen korvaan ajatusta itämään samaan aikaan, kun oma kieli
parastansakin tehden tuskin kerkesi hellittämään kahtakaan
papenan pyörinkäistä yhtä haavaa ilman paukkumille! Silloin
hiukset parhaiten jakaukselle taipuvat, kun on tukka sauna-

märkä, ja silloin ajatuksia harjataan, kun järki hikoilee hyvil-
länsä! tuumi Pukkila vain, kun viipotti Akstaloa pöydän vie-
riltä puolemmas ja arveli omasta hengestään, että toisenkin
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tukan alla oli mieli nousu-askelissa ja valssianturoilla. Ei parkki-
aluksia joka päivä paperilla täysiksi kirjoiteta, ja minäkin olisin
Alastalon liiveissä suopa mies tänäpänä ja myötälaossa mieleni
karvoilta! leimuttelivat hänellä järjenrippeetkin päässä muun

huuman joukossa,kun nyt olisi, vaikka viime tingassakin ollut
saatava asiat suituiksi siihen kampaukseen, ettei niistä ollut
harmia myöhemmin, ja Alastalo ajoissa ja yhdellä rynnäköllä
puhuttava sittenkin otolliseksi mieheksi! Laattialla käveltiin
ja käsikynkkää astuttiin, Alastalo lihavana ja kiskottuna ja
Pukkila laihana ja kiskovana, kun paukkui salin seinissä ja
Pukkilan parta huitoi.

»Evald — Evald — Evald saa tulla auttamaan, metsä on

mitattava, Evald saa tulla mittaamaan, pantterikaaret piirre-
tään, Evald saa tulla piirtämään, timperit tilataan, Evald saa
ajaa tilaamassa, viikkolikviidit jaetaan miehille, sinä annat rahat
ja Evald jakaa, sinä istut ja Evald juoksee, sinä konteeraat ja
Evald hikoilee, sinä sanot yksi, ja yksi masto on pystyssä, sinä
sanot kaksi ja kaksi mastoa on pystyssä, sinä sanot kolme ja
kolme mastoa on pystyssä: Evald on hypellyt Saarijärven suot

ja Oriveden virrat ja hakenut mastopuut manterilta ja Kurun
korvista! Evald . . . Evald ... ja sinä vain istut ja puhiset
salissa ja keinutuolissa kotona!»

Marssissa oltiin ja Härkäniemen edustoilla ja sohvan korva-
päissä, kun alkoi kuulua muutakin ääntä piipun takaa. »Kapu-
lat haetaan, Evald hakee kapulat, valkea viritetään, Evald
virittää valkeat, totivesi keitetään, Evald keittää totivedet,
lasit ladotaan pöytään, Evald latoo lasit, krykkymaljat noste-

taan, vieraat saavat lasinsa, sulhanen morsiamen, mutta kokki
ja Evald nuolee tyhjiä näppejänsä vieressä!» Se oli Härkä-
niemen melkoista jyleämpi ääni, joka tämän jatkon lasketteli
Pukkilan kileämpään alkuvirteen. Härkäniemi nauroi tihrutti
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omille sanoilleen ja ummisti toisen silmänsä umpeen sihdatak-
seen sitä virkummin vasemmalkan, istuiko nuolenväkä maa-

lissa ja porottiko Pukkilan mielenmakeissa, Lahdenperän pai-
koilta sohvalla oli saliin pärskähtänyt läjänauru, jota nyt jäl-
keenpäin oli turhaa peitellä ja niellä lyhyeseen, hytkyvään
lautamiehen kurkkuun, Akstalolkkin oli jotain tuppautu-
massa kurkkuun, luultavasti jotain hyväntuulen tyrskäyksiä
hänelläkin, koska oli äkkiä yskittävä perin pontevasti ja hie-
man selittämättömällä vakavuudella ja perusteellisuuden har-
taudella.

»Tosi noin on, ja oikeassa sinä olet!» alkoikin Akstalolta
kuulua tyhjän puhetta ja venyttämistä, Silläaikaa kun hän
ajatteli asioita saumoja myöten ja samalla kuitenkin oli rauhoi-
tettava Pukkilaakin, jottei vahinkoja tapahtunut aivan viime
räpässä. Hänkin oli selvittänyt päässään, että parkki nyt oli
likipitäen melkein kuin täyteen merkitty ja että mitä pientä
vielä puuttuu täysastiasta, niin se oli hyväkin olemassa varalta
murenena, jos vielä tarvittiin: Järvelinkin Ylistalosta oli jos-
kus veisannut siihen nuottiin, että hänkin jotain merkitsisi, jos
huolitaan kansimiehiä retarien joukkoon, ja uskollisemman
konstin ja proviantin punnitsijan visukintusta sai alukseen, jos
näpinnuolijalk oli omaakin penninkiä varjeltavana puolikan-
nen alla ja ransuunia jakaessa! Alastalo oli siis ehdottomasti
ja hyvällä syyllä huokaistulla mielellä tällä hetkellä, niinkuin
on heinänkorjuu päivänä huokaistulla mielellä isäntä niitul-
lansa, jonka lakeoilta viimeinenkin häkki päiväisen palavan kii-
reen jälkeen ja tornien uhatessa jylhiänsä helletaivaan poutai-
silta kumuilta vihdoinkin on ehtoon kaiteilla onnellisesti kul-
kemassa ladon suojaavia suita kohden! Tällainen huolensa huo-
kaissut ja otsansa palavia levossa pyyhkivä isäntä on ehdotto-
masti leppoisa sopumielen mies täyden latonsa jakorjatun niit-
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tunsa ehtoisilla liepeillä ja jos mistä jyrähtelisikin taivaan ran-

noilla loiton jylinöitä kuulumille, niin ei hän niitä enää noidu,
ja sieluansa niiden tähden syntiseksi sadattele, vaan pikemmin-
kin hämää muutkin ympärillään turhilta korvien heristämi-
siltä ja tarpeettomilta kuuntelemisen tarkkuuksilta niille suun-

nille, joista nyt ei enää ole väliä, mitä suuntia ovat. Aks-
talokin oli siis asiain nysyisissä vaiheissa semmoinen mies,
jolla oli varaa sopujutun pitoon, ja jolla ei ainakaan ollut
syytä silittää kenenkään karvoja siihen käsin, että tämä
tuntisi turkkinsa hänen toimestaan takkuisemmaksi kuin se

luonnostaan oli. »Tosi noin on ja oikeassa sinä olet!» rau-
hoitti hän siis Pukkilaa, jonka hän hyvällä syyllä ymmärsi
Härkäniemen sanojen jälkeen taaskin nenäytetyksi ja sydä-
meltään karvastuneeksi mieheksi, sekä pudotti ajatuksen var-

taan nokasta samat Härkäniemen ehkä vaarallisestikin väkä-
päiset välisanat ikäänkuin ei niitä olisi kukaan ja koskaan
kuultukaan salissa tai hän ainakaan huomannut mitään eri-
tyisempää puhutuksi, ja ikäänkuin nyt olisi vain lähimmiltään
ja luonnollisimmiltaan ollut vertaisesti pohdittava Pukkilan
juttua, ikäänkuin olisi tämä ollut tosihevosen ajossa tiellä,
eikä vain pelkän ajatuksen varsan pyristelyillä aisoissa. »Totta
sinä sanot, ja oikeassa olet, että asioita on harkittava ja val-
misteltava joka puolelta, ja ajateltava kaikki toimet, niin että
koko kakku tulee leivotuksi ja taputetuksi joka syrjältään!»
jatkoi hän siis vain ja venytteli suopeasti tyhjän puhetta,
koskei parempaakaan tullut mieleen ja asioita kuitenkin oli
ohjattava siten, ettei Pukkilan paremmin kuin muidenkaan
tarvinnut pitempää aikaa muistella ja jäädä mielineen roikku-
maan siihen seikkaan, oliko häneltä tai joltakin muulta mah-
dollisesti äskettäin päässyt joku vikapuhe suun vierestä. Suussa
on kumpaakin, sekä sanaa että sylkeä, ja niitä sopii tarpeessa
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käyttää kumpaakin lääkkeeksi, kun on sattunut vahinko ja
haava tarvitsee nuolemista! ajatteli Alastalo ja oli sopu-mies,
koska siihen oli varaa. »Syödään pöydässäkin räätti kerraltaan
sitä myöten, kun niitä kannetaan pöytään, ja asiatkin, sojo-
tetaan asiatkin, se asia erältään, mikä kulloinkin on vuorol-
laan ja lykkää sarvea kouran kukistettavaksi, niin työ tulee
suoritetuksi niinkuin ateria syödyksi, eine rauhassa ja suupala-
nen ja kouranpideltävä erältänsä, ja saa haukotella välissä,
jos ruuanpainuminen tarvitsee aikansa, ja ajatella raossa, jos
järjentoimi tarvitsee levähtelemistänsä!»

Langholmakin oli hiukan naurahtanut Härkäniemen veis-
telyille Pukkilan liirumien niskaan, mutta asettunut vakavaksi
taaskin. »Jätetään me asioiden järjestäminen Alastalon hal-
tuun!» virkahti hän ja oli tyvi keinutuolilla. »Soppa jää
sekoittamatta ja tulee kokkareiseksi, jos on kaksi kokkia saman

padan vieressä tappelemassa kauhanvarresta, ja liemi liika suo-
laseksi, jos piika vahvistaa raetta kahmaloittain sinne, minne
emäntä jo on kylvännyt suurusta kourapivolta! Nikkarille
jätetään kyynäspään tilat höyläpenkin vierillä vapaiksi, jotta
hiha saa heilua, kun siliätä syntyy, ja parasta meidänkin jät-
tää Akstalolle kankurin ruumat silkoiksi silloin, kun sukkula
hänen käsissänsä lentää kudetta yhteiseen verkaan! Isännän
virat meillä ovat jo jokaisella kotonammekin, ja isännöidään
siellä vaikka viiden miehen edestä, niin toimitamme osammekin
kukaties ajallansa maksoon!» Langholman katse oli keinu-
tuolilta vakavasti kiinnitetty Pukkilaan, ja äänensävyssä oli
kieltämättä vissiä varoituksen painoa, niinkuin Langholmalle
joskus tapahtui, oliko toinen sitte pyytänyt varotuksen neu-
voa vai ei.

Varoitukseksi haistikin Pukkila paikalla Langholman vakaat
sanat, ja ymmärsi myöskin oijennuksen odan niiden kätkö-
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piiloissa. Tosihan se oli ja epäilemätön asia, että parkinosia,
nyt kun Evaldin osakin oli lisänä, oli tainnut tulla vähän
liikaa ja yliväen hänelle, ja yhtä tosi ja kieltämätön oli se
seikka, että hän äsken oli ensi hengessä ja riemastuksessa ehkä
vähän hätiköinnyt jutuissaan ja tyrkyttänyt Evaldia puje-
silmään, ennenkuin neuknkärki oli torkoilkkaan, mutta tar-

vitsiko muiden, olkootpa Langholmiakin ja Eframeja karah-
tääreiltaan, senpuolesta ruveta hänen koulumestareikseen ja
sormenpäiden näpäyttäjikseen! Vai osat ajallansa maksoon:
semmoisiakos ajatellaan salassa ja pistellään ihmistä? »Niin
kaiketi — niin kaiketi!» jupisi Pukkila jo ääneenkin jotain
ja tekeytyi näkönöyräksi, mutta silmät vilkahtelivat paha-
enteisesti ja otsaluun takana jauhoi. Näyttäisikö noille, ettei
vielä ole kukolta ääni nielty kurkusta alas? Pyyhkisi nimensä
tämän tien koko paperista ja parkkikirjasta, oman ja Evaldin,
niin että kynä pärskisi paperilla ja oma harja leiskuisi tukassa!
Jukoliste: ehkä on Pukkilankin metsässä pystyssä parkin
rakennuspuuta? Isonpitäjän Hyrkilä ja Omensaari ja mui-
takin hyviä tuttavia mantereelta mukaan? Pää karasi pys-
tyyn ja tukan harja heiskahti! Pukkilan rantakhdella ensi-
keväänä täysriggari keikkumassa, täysriggari, Pukkilan met-

sästä hakattu, Pukkilan päästä ja piirtopännästä keulan fasuuna
ja ahterin keno, kylkien suja ja parraskaaren juoksu, kolme-
toppinen fregattikiva Pukkilan rantakhdella, raakariki jokai-
sessa topissa! Aivojen lävitse loiskahteli ylpeä näky kuin
kuuma virta! Pukkilan Pihlman kapteenina fregatin komento-
sillalla! 'Perämies! liput kolmeen toppiin! perämies! ankkuri-
peli käymään! perämies! purjeet tuuleen, ruori ylähankaan,
keukpuu lahdensuuhun! perämies! miehet riviin, lakit kou-
raan, yhteinen hurraa kurkun täysiltä retareille rannalla! Perä-
mies! — perämies!» Hengitystä salpasi ja korvissa humisi:
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vuoden päiviin eivät Langholma ja Alastalo kehtaisi itseään
kirkkomäelle ja kuorin penkkeihin samoina pyhinä kuin Puk-
kilan Pihlman!

Pukkilan silmät olivat kuitenkin jo palanneet takaisin mat-

koiltaan ja saliin. Langholma kuin vuorenpaakala järkkymät-
tömänä keinutuolillaan, yhtä raharikas kuin leukatiiviskin,
Alastalo ankeriasta liukkaampana ja hyljettä pyöreänpetollisem-
pana vierillä, yhtä vyötäröinen kuin vietereinenkin sekä hengen
että ruumiin uumilta niin toden painissa kuin leikin viskelyis-
säkin, Härkäniemi ryhineen sohvalla kuin kannontyven istukas
juurineen nummessa tai ankkurin vaaja tonnin hampaineen
saven syvissä, yhtä liikuttamaton ja paikoiltansa hievahtamaton,
kiskoiko tynkää ja sorkkahärkää väkivoimalk järjen niskoista
vai viekkauden kavaluudella tyhmyyden sarvisakaroista! Pukki-
lan oli huokaistava ja tunnettava sydämensä työlääksi. Minkäs
tuommoisille mahtoi, jotka jokainen olivat tiiviitä sekä talojensa
että pääknuppiensa savelta, ja joilla oli kullakin varaa sekä
anturan tanaan että povitaskun paksuuteen! Ja mitäs mante-

reen isännistäkään? Eivät ne laiva-asioita ymmärrä, ja raho-
jansa merille vuovaa!

»Niin kaiketi-niin kaiketi!» jupisi siis Pukkila vain jakertasi
omia sanojansa sekä haki kuin saivaria partansa juurista.
Ymmärsi hän sen ja ajattelikin sitä, että sopisi närkästyäkin
nyt ja ruveta puhelemaan kotiin lähtemisistä ja tuulen lakeen-
tumisista ehtooksi, »saa soutaa pojan kanssa yön lävitse koko
Ströömin mitan Lävestä Vikaan!» passaisi puhella, sanoa hyväs-
tit oikein tosissakin ja paiskata kädet ja lähteä suutuksissaan
tampuurin puolelle hakemaan hattuansa, sopisi erinomaisesti ja
näyttäisi kukaties miesmäiseltäkin, kun paukauttaisi vähän
oveakin, tampuurin ovea itsensä ja Evaldin takana, mutta jul-
kesikos ihminen tehdä itselleen semmoiset pilat ja pillat, että



421

jätti talon kesken kaiken ja lähti kotiin, kun jo tunnin ajat oli
lakkaamatta ja yhtämittaa korvissa kiminyt ja tuntoa kutinut
juoksun kopina ja astioiden helinä, askelten pauke ja helmojen
kiire oven takana etu- ja tupakamarin puolelta, ja kun miltä
avaamalta hyvänsä etukamarin ovi saattoi lentää seljallensa,
saliin tulvehtia ilman täydeltä tuoksuvien paistien hulvivia
lemuja jakynnykselle ilmestyä ketterä Eevastiina tärkkipitseis-
sään niiaten ja kutsuen pöydän herkuille ja katetuille kukku-
roille! Ei ihmisen luonto ole kivestä eikä teräksestä, vaan maun

tuntevasta aineesta ja heikosta ihmislihasta, ja Pukkilakin
ymmärsi, että vaikka kunniata ehkä olisi lääkinnyt sydämessä,
jos hän nyt olisi mies ja vinkkaisi Evaldille ja lähtisi lujana

kotiin, niin vahingolle hän kuitenkin joutuisi ylpeydestänsä
itsensäkin edessä, ja katuisi itsekin paikalla, kun ovi olisi pais-
kattu selän takana kiinni! — Tietysti, jos kävelisi Langholman
luissa ja tämmöistä tapahtuisi ihmiselle, niin voisi olla olevinan-
sakin ja isotella ja lähteä lyhykäisesti matkoihinsa, mutta jäi-
sikös minun jälkeeni nyt, jos minä olisin lyhytnokkainen ja
lähtisin, semmoinen tyhjä paikka saliin, että muutkin huomai-
sivat tuulen kkeentumisen ehtooseen ja alkaisivat ajatella kotoon
lähtemistä ja katsella lakkejansa, mitä Alastalo puhelisikin
aterioista ja Eevastiinan käskemisistä? — »Niin kaiketi-niin
kaiketi!» jupisikin siis Pukkila vain alistuviansa ja alkoi, kar-
vaimmat kaunat mielensä kurkusta niellen, katsella sohvalla
niitä paikkoja, joilla varhemminkin oli istunut ja joille kaiketi
nytkin oli palattava likistyksiin röhisevän Lahdenperän ja
nököttelevän Eenokin väliin.



Kahdeskymmeneskolmas luku.

Luku, jossa vihdoinkin Alastalo kokoo parkkikirjan pöydältä
ja lukitsee klahviin ja jossa tapahtuu muutakin juhlallista,
kuten esimerkiksi se, että Härkäniemen aikaisemmat aamu-
päiväiset aprikoimiset maaherran piipusta osoittautuvat oikeiksi
ja Alastalo virittää kuin virittääkin piippuhyllyn edessä helmi-
taatin työnvirkoihin suupielessänsä ja kävelee salissa niin,
että savu jää taakse, keinutuolille keikuttelemaan niinkuin
Langholmakin tuomariv ainoan piippu suupielissänsä häntä

vastapäätä.

Pukkila oli siis, vaikka lommoisena ja nenänpidolta huomat-
tavasti painettuna miehenä astelemassa takaisin vanhaa paik-
kaansa kohden peräseinän sohvalla. Alastalo oli kuitenkin val-
vovana isäntänä hyvin huomannut nenänktuskaisuudet vie-
raansa naamassa sekä ymmärtänyt inhimillisiltään syynkin vis-
siin epävireeseen kapteenikamraatin ja retariystävän mielen-
rattaissa ja sydämenvärkeissä. Koska Alastalo jo ruumiinhyllil-
tään oli semmoisilla luonnonkhjoilla varustettu, että hänen
laatuunsa parhaiten sopi ottaa asiat pehmoviltaan ja kylki kyl-
jelle sopuvierille sovittautuen jakoska eritoten tänäpänä ja tällä
haavaa, kun oli pitkän tuhtauksen jälkeen parkkikirja viimein-
kin melkein kuin valmiina ja kokoontaitettavana pöydällä,
hänellä ei ollut sydämessään tämän taivaallisen halua ja taipu-
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musta nähdä mitään hännänroikon lurputtelemisia ja koipi-
parien piiloon painamisia ympärillään (oman koiransakin hän
olisi, jos olisi pihamaassa liikkunut ja Vilho tullut polven vie-
riin kyhnimään, oman koiransakin hän olisi nykyisissä mielen-
hyvissään ärsyttänyt ja viekotellut ja hulkuttanut vanhanakin
hypyn loiskauksiin ja hännänhuiskutuksiin ja vallattomiin tan-

teroimisiin!) koska näin oli, niin surmiksensakaan hän ei saat-

tanut nykyisillä myötäisen pyyhkimillä ja alamäen laskuilla
suvaita ketään ja naapuriystävää mieli ruostesaranan viroissa
ja niska kyynäräkepin kankeuksissa salissansa. Ystävän taputus
läjähtelikin Pukkilan selässä ja leipoi hartiamaita, ennenkuin
sohva oli namuillakaan ja istumisen vaatimattomuutta tarvitsi
ajatellakaan. Kämmen takoi ja suu hyvitti, minkä kumpikin
kerkesi, niin ettei Pukkilalla ensi tinkaan ollut muuta ajatuksen
tilaa, kuin korjata korviin se, mitä lehtiin sullottiin sekä sujan-
puhetta että makulorua. »Tämä Pukkila, se on Petter ja meidän
Pihlman, herra haminassa nenännirkosta lahkeenpuhtiin ja
kapteeni kannella kurkun kiljusta silniän sihtiin, harjattu
pidoissa ja pentele keräjillä, isäntä kotona ja priimas pitäjässä!
Voi jumperi sinuas, missä olen nähnyt sinua jumakttomampana
kuin Kööpenhaminan lasikelkrissa, sikaari röyhymässä suu-

pielessä ja silkkihattu takakenossa päässä, kun kapteenit lystäili-
vät ja mamselli lavalla vilkutti lihavia koipiansa silmien edessä
ja molemmin käsin viskeli tylleröisistä poskistansa lentomuis-
kuja sinulle! Hiivatin mies jo nuorempanakin: en ikinä unhota
Langholman häitä, kun veivasivat valssia kolme vuorokautta
umpeensa, pää välillä vesitynnyriin ja uusi tyttö kainaloon taas

ja kattia sikhtamaan!» Alastalo pommitti Pukkilaa jo peukalol-
laan etupuoliinkin: »Ja räiskyy sinussa piru vieläkin, kun kutit-
taa, älä yhtään kiellä: kun vingahtaa viulu hääsalissa, niin
kukas alkaa kurkistella kulmatupsujensa alta hartaammin
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salissa kirjaville puolille, jakenenkäs ketarat pian antavat oppia
nuoremmille, kuinka anturaa entisaikaan vilauteltiin, kun tans-

sittiin häitä ja kainalossa oli hempiä kuljettava, kukas, kysyn,
ellet sinä, samainen syntinen ja ainainen Pukkila Petterin poiki-
milla?»

Jo olisi Petter ollut enemmän kuin ihminen, ellei mielen-
sieni olisi imenyt makeita sanoja kaikkiin rakoihinsa niinkuin
pehko puu öljyn sivelyt, ja mies samassa ollut joka tappuraltaan
tulessa! Hullu silloin itseänsä rääkkää ja alahuulta harmin ler-
puilla roikottaa, kun leuan alustaa hivellään ja ihminen on huo-
mattu ja veret virkistyvät! Parkit, parkinpenteleet ja muut

ikävyyden kiusat ja nenännäsäyksen karvastelut olivat paikalla
unohdetut ja talvisia asioita, niinkuin tammikuisen pakkasen
nipistelyt korvalehdissä suvikuisilk heinäpoudilla, poissa mie-
lestä kuin kirjoitus pyyhityltä rihvelitaululta: käsi alkoi nakoa
tahtia ilmassa, polvet nytkähdellä ja pelaaviin silmiin virmasi
kymmenen karvasta pentelettä polskille ja pirunloiskille! Tai-
sivat myöskin harmien karistessa sydämiltä taannoiset todit ja
vahvanlaiset löylynheitot päästä vihdoinkin höyryillensä pään-
kiukaissa, kun häkäpellit nyt olivat aukaistut: lysti ainakin,
kun sai lopullisesti ja rehellisesti olla iloinenkin ja itseänsä taas

ja leiskuvaa poikaa hyvässä seurassa! »Minä ja sinä, ja Härkä-
niemi Makkiaksena kolmantena: ei tarvitse tämän pitäjän
hävetä kapteenejansa!» Pukkila oli kiepaissut Alastalon toiseen
käsikynkkäänsä, toisessa viipotti hän jo Härkänientäkin, piip-
puinensa päivinensä sohvan rauhoista siepattua. »Minä kuin
herra ja sinä kuin tynnyri ja Härkäniemen hartiat kuin keik-
kuva ahteripeili, kelpaa meitä kolmea katsella, kun Lubeckin
kuja kaikuu, kaksi rotevaa astelee, kolmas roima keskellä, polii-
sit poukkoovat tieltä porttipieliin ja saksmannit kurottavat
kurkkujansa akkunoista siellä, missä uskaltavat!» Pukkilalla oli
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henki hatussa niin korkealla, että toiset molemmatkin käsi-
kynkässä kummallakin puolella tempautuivat vanhoihin virmoi-
hin ja kattia läiskähteli salissa, kun kolmikko tömisti ja marssi,
Pukkila pisimpänä keskellä, tukassa turjaa ja harjanleiskaa,
Alastalo vasemmalla, lihava riittävästi puhistakseen mahta-
vasti, Härkäniemi oikealla, hartioiden hartaudella korvaten,
minkä säärten pötköltä puuttui mittaa! 'Minulla järki ajuissa
vilpas kuin kärppä kivilouhikossa ja viekas kuin vesi sauman

raossa, sinulla, Alastalo, kieli suussa ripsas ja juurillansa kuin
siimaa sivaltava siema piiskan varressa ja Härkäniemellä pivon
koura kuin kämmenpihti ja ääni kuin kärryjen kolina kivi-
mäessä: nämä kolme kun kulkevat, niin ne auraavat tien, ja
siellä, missä ei järkeä kuulustella, siellä vältetään pivon pihtiä
rintapielissä, ja missä puheen terä ei veistä ymmärrykseen,
siellä kampasee viekkaus tyhmän nokillensa saveen!' Kapteenit
paukuttelivat anturoitansa ja kaikki kolme olivat tuokion
ryöpsäyksen ajan semmoisessa pienessä takahumalan hengessä,
ikäänkuin todella olisivat taaskin kerta, niinkuin muinemmin
joskus nuorempina oli saattanut tapahtuakin, astelemassa ja
uljastelemassa hiemasen rohkeahattuisina Liibeckin solissa ja
kadunkujissa! Tämä nousu verissä jakengänanturoissa ei aina-
kaan Härkäniemen ja Alastalon kohdalta ehkä kuitenkaan joh-
tunut niinkään paljoa varhemmista kallisteluista ja totilasin
pohjien perinpohjaisemmista tutkimisista päivän mitassa,
(molemmat olivat niissä asioissa verrattaisesti maltillisia mie-
hiä, varsinkin silloin, jolloin, niinkuin tänäpänä, oli järjestet-
tävä asioita jenkoille), kevitys hengessä ja kengänanturoissa
ei siis heidän kohdaltansa ehkä ollut niinkään paljoa hyvien
aineitten ansiota ja miestapaisten nauttimisten palkkaa, kuin
muuta vaan löysää ja siivillensä yrittävää mielen ullakoissa
ja ruumiin majoissa, joka oli päässyt liikkeille ja lennon-
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pyräyksille, kun pitkien punnausten jälkeen päivän pinnistys
melkein alkoi olla voitettu asia, ja sai oijennella ja verrytellä
sekä henkensä että ruumiinsa jäseniä niissä voipaissa veren
tiedoissa ja humauksissa, jotka heittävät miehen vartta, kun
hartiateko on väetty, kuorma kunnialla kumottu levoillensa
laarin parruille ja suoristuva vasta huomaa vapahtuneen sel-
känsä voiman Hehdot ja hellitetyn tahtonsa helähtävät teräk-
set! Hartaasti siis astelivat niin Alastalo kuin Härkäniemikin
kumpikin puolellansa Pukkilaa, ja uskoa tuiski Pukkilankin
paksu tukka, kun kulki kolmikko käsikynkässä salia ja kattia-
palkit vavahtelivat: Akstalolk oli parkkikirja huiskimassa
vapaassa kädessään, se oli menonkiepauksessa siepattu valmiina
ja täysiksi kirjoitettuna pöydän kulmalta kouraan ja sopi mai-
niosti kannettavaksi humussa ja trampin komeudessa talteen
ja klahviin, Härkäniemellä oli piippu kuin vartavasten ja
kyynärävartisena kädessä vapaana huitomaan astumisen tahtia
marssiin, ja Pukkila, jolla olivat kädet kiinni ja täydessä työn
pingassa — suottakos hänellä olivatkin kieputettavina kyn-
kissään pitäjän pyylevin ja pitäjän hartialuisin mies! — kor-
vasi asian ja pakolliset olkavarsiensa kangistamiset nostelemalla
sitä korkeammalle taipuvia polvisaranoitaan ja läiskyttelemällä
sitä lujempaa ja jäsenvarsiensa ansiosta riittävällä askeltäm-
millä anturaa, vasemmanvuorolk vasenta ja oikeanvuorolk
oikeanpuolista kattiapermannon honkamäikiin. Montakos ker-
taa elämässä ensimmäistä parkkikivaa pitäjään marssitaan, kol-
men topin kuuttoa? Uljas olikin asteleminen laattialla ja ruu-
dut tärisseet vuoroiltaan ja taas lakanneet tärisemästä akku-
noissa, kun ensimmäinen kierto oli ummessa ja toinenkin suo-

ritettu ja kolmas ja uhkein alkamassa: kolmasti morsiantakin
kattian kehillä kävellytetään, ennenkuin laahus saa levätä ja
kutsukansa kilistellä onnea vihitylle parille hääsalin perillä!
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Tässä kuitenkin juuri kolmannen kierroksen alussa tuli
kapteenien marssille ja sydämen nousuille lyhyt loppu. Lang-
holma oli ikävä mies erinäisissä asioissa, eikä ymmärtänyt tai
ainakaan tunnustanut semmoista, kun ilo joskus saattaa lois-
kahdella yli partaitten pääkopissa ja ihmisen mielissä. Sen hän
vielä olisi niellyt, jos Pukkila erikseen ja yksin trampaten olisi
tepastellut Jerikoa kattioilla, olisi ajatellut vain, että virkis-
telköön Pukkila ja miesparka itseänsä nyt hiukan, kun koko
päivän on saanut painaa pilleriä kurkustansa jarääkätä itseänsä
niin, että surku on vierestäkin katsellessa tullut niin kuin
mahavaivaista, ja olisi hän senkin saattanut suvaita, että Alas-
taloa vähän kevitteli veren nesteissä, kun nyt oli sentään
kokonainen kolmimasto-alus melkein täysilleen merkittynä
paperilla jaklahviin lukittavana ja sai huokaista huojennettuna
miehenä hartioiltansa ehkäpä parin vuoden palkattomat juokse-
miset ja suunhuolet muitten kankeampipäisten ja hidasällisem-
pien hosumisissa ja paimentamisissa otollisille laidunmaille ja
yhteisille ruohokedoille, ja ties monenko vuoden, kukaties vuos-
kymmenen sakhauteet omassa mielessä oman tukkaharjan pei-
toissa ja pääkopan kansien alla, saattanut suvaita sen, että
siinä katiskassa vähän molskahtelee, missä pesänkarsinassa
parastikään on leiviskän hauki potkimassa ja sälepälkkien paju-
punetta rynkimässä, mutta se oli liikaa ja tarpeetonta, että
vakaa mies ja Härkäniemi, jolla kuitenkin on otsaluutakin
mitattu miesosalta avaran kallon etutauluksi, antaa vallan
päänsä takapuolille — hänellä tosin nekin hatuntäyttävät ja
etukehien kveuden mukaisesti väljäruumaiset! — antaa vallan
pään takapuolille ja niille niskaisemille pielille, joihin veri hyö-
kää lähimmät huuhtonsa ja verekset heilumisensa, ennenkuin
järjen seulanen on kerjennyt siivilöimään sakasta kirkasta,
kuumasta kylmää ja mieliteon loiskista viisauden harkintaa,
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että vakaa mies ja Härkäniemen vahvuinen vetojuhta järkensä
kiskovilta niskoilta ja toimensa sitkoilta polviniveliltä unohtaa
kesken tiivistä savisarkaa ja parhaissa iespuun punnauksissa
härkäkunnian kaikki vuotiset arvot ja astumisen painavat vel-
vollisuudet viehtyäkseen vielä kerrakseen elämässä vasikkaikänsä
virkistäviin muistoihin ja viskelläkseen sorkkia ilmassa irstaana
tepastelijana niinkuin muinen Vuorniemen haan ketoisilk tan-

terilla ja vapailla nummilla: läiskyttelet anturaa niin hartaasti,
ikäänkuin uskontunnustusta polkisit permantopalkkien män-
tyiseen tietoon! ajatteli Langholma, kun katseli Härkäniemen
uskollista astumista lyhyillä, mutta kuitenkin tarpeeksi ulot-
tuvilla ja riittävästi tämmäävillä säärivarsillansa. Sydänveriä
oikeastaan virkisti, se oli tunnustettava, mutta järjen oli
paheksuttava, sen Langholma ymmärsi, kun hän keinutuolilta
katseli kapteenien raitista marssia. Yksi vielä, Alastalo erik-
seen tai Pukkila erikseen, tai vaikka molemmat yhdessäkin,
Pukkila ja Alastalo vieretysten käsikynkässä, se olisi vielä
käynyt, se ei olisi ollut vaarallista, pitkä istuminen olisi
sietänytkin pienen piristymisen ja olisi naurettu yhteisesti
seinävierillä, mutta kolme laattioilk, se oli jo joukkoa, ja jos
juuri Härkäniemi oli kahden muun lisäksi kolmantena har-
taana permantoa polkemassa ja kolmas kierros menossa, niin
alkoi henki heitellä jo kenenkä tukan alla hyvänsä salissa ja
tarvittiinkos muuta kuin että vielä Lahdenperä sohvalta ryn-
käisisi pystyyn Eenokki käsikoukussaan, niin koko sali olisi
myllynä ja joka ainoa tuoli tyhjänä, kun tramppi tömisisi
seinävarsilla, parkki huimisi pyörää niissä päissä, joita eivät
totivedet vielä riittävästi nostele, ja keinutuolilla saisi hävetä
itseänsä ja muita se, joka muitten keskellä on raitis piikki!
Myöhäistä seisauttaa karku silloin, kun jo koko lauma pouk-
kii veräjissä! ajateli Langholma ja seisoi samassa pystyssä keinu-
tuolinsa edessä.
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»Parasta, että miehetkin lähtevät jälistä, koska järkikin jo
on lähtenyt salista!» sanoi hän lyhyesti, ja asettui lähestyvän
kolmikon tielle tyrkäten kätensä esiin hyvästiksi Alastalolle.

Kapteenien marssi oli keskeytynyt paikalla ja käsivarret
hellenneet kynkästä. »Mikäs kiire sinulla!» jupisi Alastalo sel-
keytyvänä miehenä ja tirkisteli torkotettuun käteen, ikään-
kuin tarvitsisi hän raamatunselityksiä, ennenkuin ymmärsi sen

tarkoitukset. »Lähtemään aina kerkiää, ja koto pysyy pai-
koillansa!» puheli hän isännän velvollisuuksiinsa palaten ja
muutenkin ajatuksen aikaa itselleen varaten. »Selvitetään nyt
asiat sentään ensin, niin lähtemisiin aina neuvot keksitään!»
pakisi hän ensimmäisen syljen puheitansa, koska vieraan käsi
oli liika kiinteästi torkolla hänen edessään, jotta olisi ollut
tarpeellista ajantilaa ja muutakaan ruumaa parempiin jutun
kehittelemisiin: eihän mies puukon nirko kurkunkutimilkan
askeliansa valssin tahtiin äkkää asetella!

»Asiat ovat niin selvät, kuin ne näissä sumuissa selviksi
saadaankin!» oli Langholman lyhyt ja jyrkänlainen vastaus.

»Minä lähden: sen verran vielä tuultakin ilmassa, että koto-
rantaan pyyhkii!» lisäsi hän leppoisampaakin sanoihinsa, kun
oli vilkaissut omenapuun oksiin akkunan edessä, jotka vielä
häälyivät. »Jos toimissa pitemmälle mennään, niin sovitaan
niistä Langholman salissa: siellä tuodaan totilasit pöytään vasta,

kun paperit ovat korjatut laatikkoon!» Tätä viimeistä sanoessa

olivat Langholman silmät taaskin tiukistuneet, ja ne olivat
merkitsevästi kiinnitetyt parkkikirjan lehti-arkkiin, joka asia-
kirja epäilemättä olisi tällä hetkellä saanut olla arvokkaam-
massakin tallessa kuin Alastalon vähän huippivan vasemman
käden viippeillä. Hieman hämäytyneen Alastalon oikea käsi
oli samalla pakolla otettu kouraan, ja Langholma hyvästeli,
kuten sopi, ensimmäiseksi isännän. »Sinä olet taitava mies,
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Herman, ja tiedät neuvot, kun luovitaan vastanokkaan ja
karinkärkeä on kummallakin puolella reilinkiä kuin piikkiä
sahanterässä sen syövällä syrjällä!» Langholma oli pitänyt
sopivana lauhkeentua, koska paiskasi kättä ja oli lähtemässä.
»Mutta selvillä vesillä vie suora kurssi pisimmälle ja minä luu-
len, että minunkin käteni silloin riittää ruorin varteen: pala-
taan asioihin Langholmassa!» Vielä oli Langholman kuitenkin,
ennenkuin hellitti Alastalon tavallaan kuin typistyneen käden,
sanottava pieni viisauden suolakin. »Liika taito voi joskus
vaikka sekottaakin rätingit ja liika koristus riitingit!» sanoi
hän, ennenkuin kääntyi isännästä — tällä haavaa melkein kuin
sormille näpätystä ja hienoksikaan neuvottomasta — vieraisiin.

Pukkila oli lähinnä, koska seisoi vieressä. »Vilpas mies
sinäkin olet järjeltäsi, niinkuin itsekin taisit äsken sanoa!»
sai Pukkilakin lukutodistuksensa. »Mutta ei jänistäkään auta

pitkätkään koivet pitkien matkojen tekoon, koska loikkarilt
juoksun älli kiertää kehää! Sinäkin olisit itseäsi viisaampi mies,
jos vilppaudelksi olisi vartta, ja järjelläsi suuntaa saman verran
kuin nopeutta! Sinä vältät liukkaasti nenälle tuppaavan
vaaran, kun se on tuuman päässä, mutta törmäät samalla
puhdilla kyynärää loitompana pääsi seinään: virkkuakin
silmää on viisasta käyttää pitemmällekin kuin nenä-orren
kärkeen!» — Härkäniemikin sai viisautensa, kun kerta vauh-
dissa okiin ja kädenvuoro tuli. »Sinulla on miehen koura,
miestä olet muussakin, ja hartioita sinulla on vaikka kah-
denkin miehen varoiksi. Ja järkeäkin on jykevän otsaluusi
takana tarpeeksi, kun vain viitsit sitä käyttää. Parempaankin
sinussa on miestä, kuin laattioiden tömistämiseen!» — Kap-
teenit olivat nyt jokainen saaneet nuhteensa ja Langholman
hyvästely jatkui antaen yleisen lähtömerkin, sillä kaikki olivat
nousseet paikoiltaan ja koko sali oli tuokiossa yltäyleisenä
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hyvästelyn hälinänä ja kättelemisen kohinana. Oikeastaan oli
kaikilla kyllä tunto, että tämä oli ehdottomasti kika varhaista,
lemut ja herkun hajut tuvasta ja etukamarin puolelta samoin-
kuin juoksun kopinat ja astioiden kilinät samalta taholta
ilmoittivat jokaiselle, että lähtemisen hanke tulisi olemaan sekä
turha vaiva että vähemmin suotava yritys, ja samaten oli itse-
kutakin kolkuttamassa omaantuntoon se elävä tieto, että tyh-
män teon teki, jos nyt tosissansa läksi kotiin ja että nenättö-
miksi ja kesken jäisivät hyvät kemut,, jos nyt jo oli loppu
edessä, ennenkuin oikein oli ilon alkuakaan maistettu ja päästy
parkkikirjan täysiin fiiraamisiin ja totisiin viettämisiin. Toi-
saalta oli kuitenkin Langholmankin esimerkki liika velvoitta-
vana katseltavissa, ja myöskin tieto lähtemisen säädykkäisyy-
destä, silloin kun joku toinen ja isosten joukosta eräs sem-
moista hankki, liika selvä jokaiselle, jotta enää olisi sopinut
kenenkään rauhallisin pakaroin ja edes yritystä tekemättä jäädä
paikoilleen istumaan, ja niinpä olikin nyt salissa syntynyt sem-

moista pientä kohinankaltaista, joka syntyy, kun ensin yksi
ja hänen jälestänsä toinen vastakkaisella seinämällä ja kolmas-

kin jossain muualla, ja viimein koko väki kaikilla seinävierillä
äkkisikään ja kohaukselta, vaikkei sentään aivan tosissansa ja
täydessä uskossa vielä, valmistelee nousemista tuoleiltansa ja
muilta sohvaistuimilta ja kohta jo seisookin istuinpaikkojensa
edessä, rohkeampien ja esi-askeleisiin tottuneiden jo kävellessä
kattioilkkin soveliaasti isäntää hyvästelläkseen ja senjälkeen
kukaties muitakin kätelläkseen, mikäli kohinassa vastaan tul-
laan ja edekkäin satutaan. Oli siis Alastalon sali nyt Lang-
holman antaman esimerkin vaikutuksesta äkkisikään täyttä
lähtemisen tohinaa ja nousemisen kohua, jokainen tahtoi osoit-
taa ainakin auliin tahtonsa ja lähteä, jos sallittiin: sai riippua
isäntäväestä itsestänsä sitte, päästettiinkö vieraat tällä tavalla
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talosta! Hienompinenäiset, ja ne, jotka tunsivat talon ja Her-
mannin ja etenkin Eevastiinan entisiltään, arvasivat kyllä, että
turhan pyräykseksi tämä yritys tulisi jäämään ja että ennen

nielty salakanpoika palaisi hauen hotkoista kidan suihin takai-
sin kiitoksiansa noikkimaan, ennenkuin vieras lopuille asti kes-
titsemättömänä pääsisi Alastalon kynnyksen jättämään, mutta

mikäs yrkellessä, kun tiesi etukäteen melkein vissiksi, ettei
yrityksessä mitään menettänytkään: osoittihan vain, että val-
mis oli, jos tarkoitettiin, vaikka lähtemäänkin, mutta että,
jos tarkoitus oli toinen, oli altis omasta puolesta puhdistetulla
omallatunnolla odottelemaankin, mitä enempää oli mahdolli-
sesti tulemassa!

Alastalo, joka isäntänä aina oli kuin kala meressä ja suorsa

lammessa, oli kyllä haistellut ilman merkit salissa ja ymmär-
tänyt, minkä tuulen kurit nyt olivat purjeissa, mutta koska
häneltä edelleen oli parkkikirja kädessä, eikä sitä sopinut jo
Langholman äskeisten sanojenkaan vuoksi kieputella tyhjän
paperina kourassa, niin hänellä ei ensi hätään ollut aikaa aja-
tella salin hälinöitä, vaan saatettava asiakirja talteen ja klah-
vin lukkoon, niinkuin sellaisen paperin arvolle sopi. Sitäpaitsi
sai siinä hommassa aikaa koota ensi täräykseltä vähän näräs-
tyneen mielensä äkäkarvat takaisin leppoisiin lakoihinsa ja niellä
Langholman oijennukset ruodonhareinensakin kurkunkraapeilta
alas: turvallinen mies kädenannolta asioissa, ja tarvitessa täy-
den kruunatun leiviskänsä painava puntti vaakalaudan vaa-
puille, mutta hankala käsiteltävä joskus järjenniskansa sara-

noilta ja täysharmi seuroissa ja toimen juoksutuksissa silloin,
kun kesken parhaita sivelöitä hänen leukansa saa Eframin ällit
ja rupeaa hangottelemaan tuomarin kankeita ja lylypinnan
lasturiisteitä.

Itseänsä olikin Alastalo taas täysiltä vyötäisympärystöil-
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tään, kun parkkipaperi oli tallessa, klahvi visusti sulettu ja
avain upotettu housuntaskun pohjiin, mies sirkeimmillään
kuin pyörivä myllynratas hyvän pohjatuulen kieputellessa
armisiipiä ulkopuolella, minkä portit kestävät ja varsiruodot
kerkesivät huiskimaan, kun nyt oli vaikka kymmenen edestä
torjuttava luota jokainen torkottava käsi ja tungettava pai-
koilleen ja palautettava järkiinsä jokainen vieras ja pähkä-
hullu! Alastalo hyöri ja puhisi, punoitti ja ähisi, kieri kuin
kerä, työnteli lähteviä takaisin, epäsi tavoitetun kätensä, käytti
voimaa ja voiteli puheella, painoi lievällä väkipakolla miehiä
hartioista takaisin istuimilleen, käytti silmää sinne, minne ei
käsivarsi ulottunut, sutkautteli ja kehoitteli. »Koska ennen-

kään on Akstalosta vierasta päästetty porstuan ovesta ilmaa
haukaamaan tyhjään vatsaan?» »Vasikkakarsinasta vieraat
pihoille lähetetään pitoja pitämään, mutta saleissa ja ihmisissä
sidotaan semmoinen nenätön vaikka köysillä pöydän jalkaan,
joka ei ennen talosta lähtöä ymmärrä tehdä kunniaa talon
pöydälle!» »Tukholmaankos sinä olet nenäsi jättänyt silakka-
tynnyrin kaupanpäällisiksi, kun et senvertaa haista, että tuvan

puolelta käryy hyviä jaEevastiinan paistit porisevat pannuissa!»
sai Nordevall muistutuksen ja sen läiskäyksen selkähartioihinsa,
joka opetti hänelle, mille kryssille hänen oli käännyttävä, jotta
kurssi olisi takaisin hänen entiselle tuolillensa. »Pysyykös park-
kimmekaan pystyssä kölillään, jos retaritkin päästetään ilman
painolastia ruumanpohjilla haminasta?» ihmetteli hän yhteisesti
kaikille ja punnasi samalla kaksin käsin edestään Lahdenperää
takaperittäin sohvaa kohden: »Lautamies keräjähaasteilta talosta
nälkinensä tielle kyörätään, mutta retarivieras on naapuri-
ystävä salissa ja joutuu väkipakolla siellä, missä ei hyvä neuvo
auta kutasmuoniin ateriataksissa: kerkiät sinä ravittunakin
ja täysivatsaisena Miinasi viereen yöksi ja pehmeämpi olet sän-
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kyyn!» Pukkilakin sai vakavan neuvonsa: »Älä pelkää, ei sinun
pöydän vieressä tarvitse revetä, vaikka kaitakin olet! Ja sitte:
minä olen pitänyt vaaria sinusta, sinä olet kaatanut kroppaasi
epäparillisen määrän laseja, kaksi vasempaan jalkaan ja ainoas-
taan yhden oikeaan ja se on epäterveellistä kotomatkalk,
vasempi ottaa menossa kovemman vauhdin kuin oikea ja tie
rupeaa mutkittelemaan selväpäisenkin jaloissa. Odota aterian
jälkeen, niin saat tasita lasit parillisiksi kumpaankin jalkaan
ja menosi on varmempi. Sitäpaitsi, tunnetkos päässäsi paljon
mitään vielä? Sinä ymmärrät hevosasioita, ja tiedät, että
hevonen aisoissa, häntäpää rankiin valjastettuna, olisi rivo
näky tiellä. Mutta selväpäisenä parkkipidot jättävä vieras
olisi melkein yhtä nurja katseltava ketarillansa! Odota, niin-
kuin sanoin, kunnes ateria on syöty, niin olet viisas etkä kadu
myöhemmin!»

Alastalo oli kaikkialla, puhui, selvitteli ja työnteli, käytti
voimaa siellä, missä ei sopu auttanut ja suunkopua siellä, missä
käden rynnistys olisi ollut turha, ja pian oli sali taas asetettu

ja rauhassa ja enimmät paikoillaan. Pukkila pakisteli sohvil-
laan, ja oli vieläkin estelevinään, vaikka istui jo varmasti nah-
kasilla: »Oma aika menee hukkaan, oma aika menee hukkaan!»
ikäänkuin olisi työpäivän meno kysymyksissä ja selän lepo
taksituhtauksen jälkeen. Lahdenperä hörähteli vieressä: »Vie-
ras täytensä tekee — täytensä tekee!» ja oli altis, ikäänkuin
jo olisi ateriasouvissa istunut. »Täytyyhän jäädä, ettei sinun
myöhemmin tarvitse ruveta rommejasi mäelle kaatelemaan!»
yritteli Härkäniemikin entisestä sohvanpäästään peitellä pakol-
lista peräytymistään.

Ainoastaan Langholma oli pysynyt järkähtämättömänä
lähtöpäätöksessään. Hän oli kätellyt kaikki salissa ja torjui
Alastalon viimeisetkin estelyt. »Kyllä sinulla neuvoja riittää
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kuin harakalla naurua!» hymäytti kuin leppoisasti vaikka hor-
jumattomana. »Ellei oma ymmärrys lähtemään käske, niin
viikon saisi vieras viipyä, jos tässä talossa isännän sanoja alkaisi
niillä virsillä noudatella!» sanoi hän vain ja lähti huomaavai-
sena miehenä etukamarin lävitse ja tupakamarin kautta tuvan-

kin puolelle hyvästejänsä lopettamaan ja emäntää kiittämään.
Tämä matka tuli kuitenkin lyhyemmäksi kuin olisi saatta-

nut arvella, ja nopeammin kuin kukaan uskoi, kaikkein vähim-
män nähtävästi Langholma itse, oli hän taaskin etukamarin
oven suulla, tällä kertaa peräytymismatkalla ja ilmeisesti alla
kynnen ja lyötynä pataljoonana. Isosillakin ovat nimittäin
joskus isosempansa, ja sen olisi Langholmankin järkimiehenä
pitänyt jo edeltäkäsin ymmärtää, ja ellei oma ymmärrys sitä
olisikaan sanonut ja tavannut asioita selväksi hänen päässään,
niin olisi hänen ainakin pitänyt noukkia oppia korvainsa takaa
ja tietää vanhoilta kokemuksen muistoilta, että Akstaloa ei
Eevastiinan emäntänä ollessa ja saman Eevastiinan käden
ollessa edes tavallisilla höykillänsä, saati sitte täysissä pito-
menoissa, vieras, eikä varsinkaan vierasten vieras jättänyt tyh-
jin vatsoin ja viiden räätin kestitsemättä silloin kun talossa
oli hyöritty hameet lennossa jo viikon päivät juuri samaisen
päivän ja miksei osalta samaisen vieraankin varalta, pöytä vih-
doinkin valmiiksi katettuna ja katsottuna etukamarissa, leipä-
koritkin ladottuina ja korkeina paikoillansa kuormiansa notku-
van pöydän kummassakin päässä, emäntäkin sitä vailla enää
vain, että pitsimyssynsä tasoitti peilin edessä päälaella, hameensa
asetti juoksun hopuilta sileille helmoille ja vielä viimeisen
silmäyksen jälkeen asettiriveihin suoritti tarpeellisen siirron
siellä ja vaihtoi astiata täällä paremmalle paikalle pöydällä,
ilmestyäkseen vihdoinkin salin puolelle niiaamaan tärkkihamees-
saan etukamarin ovelta ja kutsumaan kursastelemaan vieraat



436

tervetulleiksi vähille murkinanpaksille etukammarin puolelle
ja pöydän viereen talon vaatimattomille aterioille, 'semmoisille
tämmöisille pienille, mitä meillä on tarjottavana vähäistä!'
Selkä edellä ja kynnyspuuhun kompastellen oli siis Langholman
nyt Eevastiinan työntelemänä palattava etukamarin puolelta
saliin, jonka hän juurikaan oli niin komeasti jättänyt. »Ei
puhettakaan lähtemisistä nyt!» paukkui Eevastiinan kieli, kun
Langholma jo oli tungettu kynnyksen toiselle puolelle ja tal-
teen toisten joukkoon salissa. »Koohoko sinä olet päästäsi,
Herman, kun päästät parhaimman vieraan talosta juuri kun
salaatit jo ovat karoteissa ja pata-arkulla kantamista vailla,
minulla hoppu, Siviällä kiiru, Rauhalla juoksu: kellan ripettä
tänne, valkoisen varistusta tuonne, herkun hemaa ruudun-
pitsiksi, missä vielä on vierimätön paikka murenen kipenäl-
lekin kukkuran kukuilla, maun munavaa riviriimiksi, missä
vielä on viimeistäkin helakkaa kirjaamattomana punaisillaan,
minä joudussa varistamassa, Siviä lennossa ripottamassa, Rauha
juoksuin varvastamassa vatia pöytään, minkä valmistuu käden
ketteristä silmää hipovaa ja kitalakea kutivaa kukkuran täy-
sille ja kyllän kumoille kannettavaa!» Emäntä oli pieni kuin
kerä ja hyörivä kuin orava, kun Alastalo sai kuulla toimel-
lisia ja Langholma totella. »Miehet isoset kuin mastopuut,
mutta järkeä päässä niin vähän, ettei ymmärryksen murene

neulansilmää täyttäisi!» kiiri ja kieri salissa sanaryöpytys, kun
Langholma verkaksiltaan sai peräytyä takaperin keinutuolia
kohden elohopean edestä. »Laivojanne te osaatte rustata ja
piippujanne imeä, mutta muusta ette ymmärrä paljoa mitään!
Mitä luulisit Helenankin sanovan kotona, jos hän kuulisi, että

minä olen päästänyt sinun Alastalosta, juuri kun lämpimiä
kannetaan pöytään etukamarissa ja sopat ovat valmiit! Minä
tässä saan pauhata, ja paasata teidänkin tähtenne ja tuvassa
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on viisi kattilaa kiehumassa ja seitsemän kannen alle katsot-
tava, mikä on ruskeata ja mikä kypsää! Lennän tästä kuin
lintu, pääskysen häntä perissä, suihkasen kuin syöstävä, nokan
sarvi nirkossa, mutta sinä istut keinutuolissa kuin lehmänkasa
heinäturpeessa, etkä puhu lähtemisistä, ennenkuin minulta on

lupa!» Evastiinassa oli emäntää vaikka kahden varalta, kun
nyt oli pikkuinen, vaikka riuskaan palanen voiton västäräk-
kinä keskilaattioilk, kädet kynkässä kummallakin lantiolla ja
Langholma kukistettuna ja nyyttinä keinutuolilla. »Vai piti
sinun karata talosta ravitsemattomana kuin karitsan keritse-
mättömänä karsinasta: niin monta taikinaa on näissä hyppy-
sissä käännetty, että läiskis vaan minä rusthollarit vanutan

kellilknsä ja kyllillensä!» kehui hän valtoimiltaan ja oli kärp-
pää sekä silmiltään että koko ihmiseltään: kiiru sai kiskoa
helmoista, minkä jaksoi, mutta suullakin piti olla vuoronsa!

Ihminen on vahingoniloinen otus, vaikkei hänellä olekaan
hammasta tuumamäärältä irveen niinkuin ilveksellä puun
oksalla, ja Härkäniemikin oli mielikseen katsellut, kuinka kau-
niisti Langholma oli säntätty takaisin toisten joukkoon ja
keintuolille. »Tuvasta takaisin taisi olla lyhyempi matka kuin
tupaan mennessä?» nauroi hän viurutteli hyvänahkaisiansa link-
kuun taitetulle Langholmalle keinutuolin käsipuitten välissä.
»Vanhat ehkä olivat oikeassa siinäkin, kun sanoivat, että mies-
askelissa ja syltäsaappaissa lähtijä usein palaa tieltä takaisin
hameissa ja helmaliepeissä!» naurahteli hän ja siirsi piippua toi-
seen leukapieleen. »Sinä Eevastiina vaan olet entisissä hyökis-
säsi!» kehui hän uuteen hengenvetoon vapautuneelta suupielel-
tään. »Poski yhä sileä kuin syyskuinen omena kyljiltänsä ja
silmissä virma kuin kesäkuisella varsalla kedolla!» lasketteli
hän vanhanpojan varmojansa ja taitaviansa. »Herman raken-
taa parkin nyt!» lisäsi hän toimellistakin sekaan, jotta olisi
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nuotin varaa jutun jatkoksikin, eikä tarvinnut liirutella sem-
moista, joka loppuu kesken, kun sitä yrittää vanha mies.
»Vanuttelemisiasi kehuit, ja saatpa nyt pistää taikinaa käy-
mään taikinan jälkeenkin, että on laki leipää täynnä varras

vartaan viereen orsilla, kun varvimiehet tulevat ja kyrsää
kysytään!»

Enempää ei Härkäniemi ennättänyt lakeasta parrastaan,
kun Eevastiina jo oli äänessä jakädet entistäkin korkeammassa
puuskassa. »Vai laiva taaskin!» pauhasi hän ja oli ihmettelevi-
nään. »No, arvasin minä tuon jo merkeistäkin! Kohta kun
Herman syksyllä tuli kotiin, aloin minä hokea, hoin hoke-
masta päästyäkin: Pistä nukkumaan, älä käännä kylkeäsi-
kään koko talveen, niin vähemmän vahinkoa saat toimeen!
Vai laiva taaskin!» sanoi hän uuden kerran, ja oli ylpeä, niin
että hiuksia huiski. »Paimenna kymmentä hullua vasikkaa
haassa, tai kaada järkeä vaikka kauhalla ainoan oman miehesi
yhteen ainoaan pääknuppiin: yhtä turha ja toivoton toimitus.
Vai laiva taaskin ja päälle päätteeksi parkki! sanon vieläkin,
vaikkei asia sanomisesta parane! Parkkilaiva, ikäänkuin ei
ihmisellä muutenkin olisi ristinrasitusta ja hameenhyörinää
tarpeeksi!»

Eevastiina-emäntä pauhasi ja paasasi ja oli ylen tyytyväi-
nen. Silmänsirkut räiskyivät iloa ja ylpeyttä, sen minkä rus-
kuaisissa oli elon livettä, pieni ketterä vartalon kerä tuskin
saattoi pysyä aloillaan, koko ihminen sykähteli toimittamisen
tarmoa! »Vai parkki mukamas nyt rakennetaan, parkkilaiva!»
antoi hän kielensä käydä. »Osaatte te tupakkaanne kärytellä
ja totianne hörpätä ja harakanvarpaitanne paperille piirrellä,
mutta kun työ on tehtävä ja tosi edessä, niin mitä apua teistä
on silloin! Koko syksyn olen hoputtanut Hermannille, hoke-
nut ja hoputtanut: Mylly käymään, Herman, myllytä jau-
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höja, Herman, mennävuotinen kari Pyhäinmiesten päiväksi
ja tämävuotinen laari Maarianpäiväksi! Puoli sataa varvimiestä
koko talven tuvannurkissa ruokaa kärkkymässä: saakos siinä
hameenlieve montakaan minuuttia levätä alallaan Mikkelistä
Valpuriin, ennenkuin ovat kaikki piimäkannut mitatut ja voi-
naulat punnitut ja sahtisaavit käytetyt ja vellipadat keitetyt,
kammiot juostu ja kalatiinut tyhjennetty! Saa siinä taikina-
tiinu olla koko talven uuninnurkassa kipistymässä ja leivin-
uuni kuumana, ennenkuin on jokaiselle kyrsä pivoon. Kym-
menenkin kertaa ja kaikki kolminaisuuden saarnat olen minä
Hermannille manannut, sanonut ehtoosti ja muistuttanut
aamusti, aloittanut maanantaisti ja lopettanut kuantaisti:
Pistä hame yllesi ja leivo yksikin taikina, sotku purtilo ja
vatka vanuke, niin tunnet, että porottaa olkapäissäsi ehtoosti
pahemmin kuin jos kirjoittaisit nimesi vaikka tusinaan parkki-
paperiin! Mutta mitäs Hermannista, kävelee yökaudet kama-
rin laattialla edestakaisin, raapii päätään ja höpisee laskujaan,
niin ettei toinenkaan saa maata rauhassa edes sitä aikaa kun
kieli lepää! Vai parkki! siunaan vieläkin! Mitä on Herman teke-
vinään kolmella mastolla, kun ähkii ja puhkii pahemmin kuin
sepän palje jo Siwiän reilingillekin kiivetessä ja laskuportaita
kavutessa! Ennen pistän hameeni solmuun ja kippaan vaikka
minäkin jokaiseen kolmeen parkintoppiin peräkanaa, ennenkuin
Herman on ensimmäisenkään märssyllä, sen minä takaan!»
kerskui emäntä valtoimiltaan ja oli niin ilmi Eevastiinaa, että
oravaksi olisi vielä uskonut eukon ja käppyrän kerän!

»Sinä, Eevastiina taidatkin olla ensimmäinen mies toppiin
livistämään, kun parkki keikkuu valmiina Alastalon ranta-

khdella ja juodaan pitokahvia uudessa kajuutassa!» Härkä-
niemi se oli, jonka vanhapoikaveri oli tottumattomiltaan vil-
pastunut näin paljoista naisäänen kiminöistä ja nyt hörähteli
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piippunsa tyveniltä omiansakin ja valakanhirnojaan Eevas-
tiinan kielen raviin. »Kopautetaanpas veto taaskin kourasta
kouraan, niinkuin muinoin Siwiän krymppäjäiskalaaseissakin!
Kiipesit silloin seitsemäntoista vuotta suiviampana tomuriepu
kädessä pyyhkimään ensimmäiset merenpölyt Siwiän etumaston

uusilta saalinkisarvika, ja minä sain menettäneenä miehenä
tuoda seuraavalla suvireisullani sinulle Hullin tuliaisiksi sinun
suuren kirjavan merinosaalisi! Läjäytetäänpäs uusi veto: rehel-
linen muisku minulle keskelle merimiehen suuta koko pitoväen
nähden, ellei sinussa parkkimme vihkiäispidoissa enää ole kap-
teenskaa kiipeämään isomaston märssyyn ja flakaamaan silkki-
lievettä siellä, missä jäljemmin huiskivat tervalahkeet!» Härkä-
niemi siveli paksua huulipartaansa ikäänkuin jo olisi herkun-
jälkiä korjaamassa jouhiltansa.

»Kymmenet mastot minä ennen kiipeän, ennenkuin sinun
luutiasi muiskuttelemaan rupean!» torjui Eevastiina-emäntä ja
nauroi täyttä kurkkua. »Mutta jaaritelette ihmiseltä suut

umpeen ja silmät täyteen, niin että teidän tähtenne täytyy
pauhata tässä, vaikka vasen lieve käskee juoksemaan tänne ja
oikea lieve tuonne ja jokapaikassa olisi oltava! Jestapookenas,
kissa kiertää laattialla ja ajatus ihmisen päässä, ja kumpikin
ajaa takaa häntäänsä eikä kerkiä kiireenvilkassakaan kinttu-
jansa pitemmälle kehässä: minä seison tässä ja pannut pihise-
vät tuvassa ja lätyt ovat kääntämättä!» Eevastiina oli kiljah-
tanut ja kerä kadonnut salista ennenkuin edes Pukkila oli
hoksannut huomata, että miehet istuivat taas yksin keskenänsä,
Langholmakin taas keinutuolillansa, ja huoneessa sitä hiljaisem-
paa, mitä kauemmas touhu loittoni tuvan puolilla. »Siviä ...

Sandra . . . Rauha . . .!» kuului määräysten katkelmia enää vain
vaimeneviltaan korviin, mikäli Eevastiina ja emännän pyry
oli kerjennyt etukamarista tupakamariin ja sieltä tuvan tuok-
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sinoihin, josta nyt kuitenkin kolmen avoimen oven kautta
edelleen kantoi salin puolille lupaavina viesteinä juoksun jou-
dukas kopina, astioiden helinä ja toimen tohina sekä lemuk-
kaiden tuoksujen herkullinen, ryyditetty ja ärsyttävä hulva,
joka milloin voimakkaampana milloin miedompana leyhähteli
hyviänsä sieraimiin, ahmiko näitä hajuja sitten nälkäisen ahneu-
della vai vartoovammilla odotuksen malteilla!

Alastalo oli siis sittenkin ennen äskeistä tohinaa ja turhaa
lähtemisen mylläkkää saanut lukituksi parkkikirjansa klahvin
talteen, ja oli tällä haavaa oikeastaan niin kohotetussa mieli-
alassa kuin suinkin suvaitsi hänen melko pyyleä ja leivisköjensä
vuoksi äkkikäänteitä vierova ruumiillinen olemuksensa ja kuin
ikinä soveltui sille, jonka hengen hartioillakin tämän erän jäl-
keen ja klahvin lukon vingahdettua melkein täysiksi merkityn
parkkikirjan suojiksi oli laskettu kuorman taakka, jonka pai-
noa ei tosin saattanut leiviskänumeroilla merkitä eikä vaaka-
punnuksilla määrätä, mutta joka kieltämättä oli raskas ja
vakavuuteen velvoittava ajatustenkin askelotoissa jo tällä haa-
vaa, ja tulevaisuudessa jopa kolmenkertaisesti: toimen, edes-
vastuun ja arvonpidon porrasaskelia, toinen toistansa korkeam-
pia, noustessa. Toimen tieto, se asui hänen oman nenänsä
visuudessa, ja siitä hän meni itsellensä takaukseen, edesvastuu,
sen sälytti hänen niskoillensa muitten usko, ja se oli jo polvia
kysyvämpi ja taipeille käyvämpi jyväsäkin kuorma hengen
ryntäillä, mutta arvo, arvonryhä ihmisen selässä, sen kasvatti
ihmiselle vain onnistus ja onnistumisen menestystä oli kannet-
tava aina edelleen liukkailla tikapuilla ja yhä ylemmäs kukku-
loille, jotka livettivät milloin hyvänsä anturan alla — eikä
liukastunutta ja kerran nilkkansa taittanutta enää nostanut

kompastuksen jälkeen jaloillensa, ei oma rampa toimi eikä
vieraan nilkuttava usko!
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Alastalo siis oli kohotetulla mielellä, mutta kuitenkin niissä
kehissä, jotka hänelle asettivat hänen ruumiinsa hyllikäs pyö-
reys ja hänen henkensä yhtä hyllikäs viisaus ja varovaisuuden
vatsarunta. Olihan tuo mukava seikka, että vieraatkin olivat taas

paikoillansa pyräyksiltänsä ja että Eevastiina oli saanut hilli-
tyksi Langholmankin, niin että salissa nyt oli levollista jakaikki
koolla siksi kunnes käveltiin aterialle. Näin hän oli ajatellut-
kin, että oltaisiin tasaisesti aluksi ja ikäänkuin maisteltaisiin
odotellessa ja sittemmin pöydän vieressä etukamarissa, miltä
tuntuu mielenolossa, kun humisee omissa ja luultavasti itse-
kunkin muunkin verissä tieto, että kangotus on nyt viimein-
kin palkittu ja iso kivi sittenkin käännetty sille kyljelle, jolta
se kierii rytisee myötärinnettä alamäkeen niin, että rinteet
tärisevät, kun vain päästää rytisemään! Jokapäiväkös tässä
huokaistaan liiveihin parkkikivan panemilla! levitytti rinnan-
palkeita vastustamaton paisu, kun sen tuokion pääsi itsensä
kanssa kahden, että ajatus ennätti selvitellä, minkä virstan
tolpan ohitse tässä tingassa nyt kuitenkin jo oli taipaletta
astuttu. Menen hakemaan piippunikin hyllyltä! huimi pää
yht'äkkiä omiansa, ja nyt tapahtui salissa se asia, jota Härkä-
niemi jo aamuselti, piippua itseänsä varten valitessaan oli
piippuhyllyn edessä hiemaseltaan arvellutkin ja aavistellut
tänäpänä tapahtuvaksi. Alastalo asteli kuin astelikin nyt

piippuhyllyn edustoille, asteli painavin, mutta päättävin
askelin, niinkuin vakavaan, mutta punnittuun ja jo varhem-
min ratkaistuun tekoon, ja piippu, jonka hän nyt nosti hyl-
lyltä käteensä, ei ollutkaan hänen tavallinen pito-piippunsa,
se Maanpään enovainajalta peritty mahonkivartinen herras-
piippu, joka seisoi kauimpana hyllyn oikealla vierustalla ja
mustanpuhuvassa punassaan oli kylläkin julkinen kapine ja
miehen suupieliin mallaava sekä varrenmitaltaan että muulta
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puleeriltaan ja jota hän tänäpänäkin, niinkuin muulloinkin
vieraitten parissa salissansa istuessaan oli viljellyt niinä väleinä,
jolloin hänelläkin oli sentään tänäpänäkin ollut ajantilaa aja-
tella omia hupejaankin, ei, tämä hänen tavallinen juhkpiip-
punsa sai nyt tällä erällä jäädä lepäämään paikoillansa, ja
maaherran piippu, se piippu, jonka Härkäniemikin jo päivem-
mälti oli arvioinnut juhkllisimmaksi piipuksi koko komeassa
rivissä hyllyllä, melkeinpä liika juhlalliseksi piipun virkoihin
kenenkään leukapieliin tässä pitäjässä ja tässä salissa, tämä
hyllyn keskellä ja juhksijalk seisova piippu, Goljatti piipuksi
varren mitoilta ja Salomo hankkinan koreudelta, tämä Saban
kuningatar hyllyllä ja Esther vaatetuksiltaan Ahasveruksen
pidoissa, tämä piippujen piippu ja salin peräkulman ploora nyt
kohotettiin siltä paikalta, jolta sitä ei siitä asti kun Alastalo
sen muinoin oli kipparina ja isouksissansa Aronssonin puodista
ostanut ja kotiin tuonut, oltu tiettävästi paikoiltansa liiku-
teltu muulloin kuin silloin, jolloin Eevastiina muinemmin ja
nuorempana, ja myöhemmin Siviä tyttären ikään tultuansa
sen nostivat alas ja herkuiksensa ja naismielensä iloiksi jou-
luiksi ja juhannuksiksi sen hankasivat ja kirkastivat nais-
sormiensa viitsiviltä näppäriltä helyille ja kiloille jokaiselta
hopean helalta, helmen hijeeltä ja riippuheilulta, tämä nais-
sormen huolenhuomio ja vaivanlysti, ja mieskouran komeus
ja juhlivuuden salko arvovaltaisen pitelyillä nyt nostettiin
ensimmäisen erän Alastalon salissa piipun virkoihin kapteenin
ja parkkikivan pääretarin leukapieleen. Härkänientä melkein
värisytti selkäpiitä omituinen kylmänhyvä tunto, kun hän
sohvanpäästä seurasi arvollista toimitusta, sillä olihan hän itse
ollut mukana ja vieressä Aronssonin kulmapuodissa silloin,
kukaties jo parikymmentä vuotta sitten ajassa, kun Herman
piipun oli ostanut, ja olisiko hän silloin, toisen puolesta mel-
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kein hävetessään ja häntä mielessänsä melkein lapsellisena
pitäen, ymmärtänyt ajatella, että se hetki oli Hermannin
elämässä tuleva, jolloin hänenkin oli omassa Härkäniemen
mielessään tunnustettava, että Herman ei sittenkään ehkä
ollut silloin Aronssonin tiskin vieressä katsellut itsellensä liika
komeata läppää tulevaan leukapieleensä ja tuleville vatsa-

ryntäillensä ja tulevan parkinpäällikkökarahtäärinsa varoilta:
salko istuu naamassa kotonansa kuin naatinkyynärä puolen-
leiviskän nauriissa jakumpikin vain pulskistaa toisensa komeutta!
arvosteli hän.

Myöskin Pukkilalla oli tapaus jo sihdeissä ja hänen krymp-
päsi sydänkukkaroansa julmasti, kun hän muisti kuinka monta

kertaa hänen sormenpäänsä olivat syhyneet saman piippuhyllyn
edessä samaan piipunvarteen, jota Alastalo nyt julkisiltaan
piteli kädessään, syhyneet niin vietävästi, että raateli taaskin
mieltä uuden verisemmän kerran, kun joka kerta oli täytynyt
paljaan tyhjän sopivaisuuden vuoksi ja näön palvelukseksi
painaa halu alas kurkusta, niellä mielensä kuin oman kielen-
palasensa oman kurkkunsa torveen, voittaa itsensä ja sätkivän
tahtonsa kuin kouranpivoon niskojen taittamalta nikahtavan
kukonpojan: äes pilkkineen peltonurmen kokkareissa savimul-
taa murentamassa ja äimäneulan kärki sormenlihoissa tikku-
riisteen penkomilla ei leikannut tuimemmin saran viillettyyn
kamaraan eikä riipinyt likempää kirpivään ihmisihoon kuin
nyt leikkasi tuntoa ja riipaisi sydäntä se teräksinen tosi ja
kivistävä vissi, että, riiteli meli minkä riiteli, Herman nyt
kuitenkin oli tällä haavaa ja tällä hetkellä, parkinpaperi täy-
siksi merkittynä klahvissansa, se mies salissansa ja sen vartinen
pamppu hyllynsä edustoilla, joka kenenkään karsastamatta ja
moitteen sijatta ja hänen itsensäkin, Petterin tunnon ja mielen-
tunnustuksen myöntämällä hämmentelemättä saattoi nostaa
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leukoihinsa ja viljeltävikseen minkä piipun hyvänsä hyllyltänsä,
vaikkapa itse maaherran piipunkin, tuon samaisen marsalkan
ja Rumantzoffin piippurivissä muitten pikkasempiensa ja luut-
nanttikenraaliensa keskellä, joka leukaan ripustettuna ja mie-
hen naamassa teki miehestä juhlallisen kuin ALEKSANTERI
paperilla ja taulussa, jokaiselta puustaaviltaan isoin kirjaimin
präntättynä! Lakki kädessäkös tästä lähin pitää akumentti-
isännän ja prikikipparin puhutella rusthollaria ja parkinkap-
teenia ja teititellä Petterin noikein Hermannia ja pampura-
vatsaa Mattssoniksi ja Alastalon isoseksi? rääkkäsi suomi Puk-
kila runneltua mieltänsä ajatuksilla ja ohdakkeilla.

Yleensäkin oli salissa havaittu Alastalon arvollinen hom-
mastelu piippuhyllyn edustoilla ja montakin ja yhä useampi
vilpastuva silmäpari seurasi huomiolla sitä, kun salko ja piipun-
parooni nyt vitkaksikaan nousi siltä paikalta ja hyllyn kunnia-
sijalta, jolta kukaan ei sitä tähän mennessä ollut vielä nähnyt
liikuteltavan, ei edes Alastalon itsensä leikiltä kohottamana ja
muille ylpeydekseen näyttelemänä, niin monta vuotta kuin
jokainen muistikin sen seisoneen helmisessä julkisuudessaan ja
samassa nojossaankoskemattomana hyllyn keskellä. Eenokkikin
ja Krookla, toinen sohvan kulmastansa ja toinen kaakelimuurin
nurkan takaa osoittivat vissejä virkistymisen merkkejä paikoil-
lansa ja niitä silmän hieromisia, joilla ihminen kirkossakin
amenen paukahdettua korvaan taas palaa penkissä itseensä ja
mielenjäseniinsä pitkän saarnan aikaisista hengen kangistumi-
sista ja ajatusten nuokkumisista, hekin molemmat heristivät
nyt silmiänsä ja hieroivat unet ajatustensa akkunaruuduista,
kun Alastalo raikasna miehenä ja retarin heitolla nyt viskasi
maaherran piippua kädessään siten, että helmeä heilahti ja
nauhaa nakkautui kaarille ilmaan koko kyynäräisen koruvarren
mitalta silloin kun isänsä ja piipun herra vauhdilla koetti kul-
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kiko henki vapaana ja suluttomana varren rinnoissa. Kuinkas
muuten, olihan talossa täysikäinen tytär ja toimekas Siviä,
isän silmäterä: avoin oli henki, olisi voinut vaikka kynttilän
puhaltaa sammuksiin piipun pesän edessä hangatun ja peratun
putken lävitse! Tyytyväinen oli isä, ja tyytyväinen isäntä
jakapteeni, kun nyt oli vuoro turvassa tupota piippu kuntoon,
ja tapahtuikin toimitus levossa ja vakaasti, vaikka hetken vai-
kutuksesta ehkä vähän laveamminkin ja miestietoisemmin
ottein kuin tavallisesti ja kuin oikeastaan oli tarpeen. Ei Alas-
talo aikaillut toimituksissansa yleensä, ja nopeasti oli tälläkin
erällä valmis piippu sytytetty ja mies, isäntä salissa ja Alas-
talon kapteeni talossansa kaikkien katseltavana astelemassa
kattiata sitä keinutuolia kohden, jolla hän kyllä oli varhem-
minkin päivällä istunut, mutta vain tavallinen piippu ham-
paissansa ja tavallisen kapteeni-isännän karahtäärissä. Härkä-
niemi oli arvannut aamupuolella ja piippuhyllyn edessä apri-
koidessaan tämänkin asian oikein, eikä siis ainakaan hänellä
sohvanpäässään ja oman piippunsa takana ollut mitään syytä
hämmästellä, kun todella hetken perästä kotvan ja pitkänkin
aikaa tyhjänä seisoneen keinutuolin kutasaumoissa taas rytisi
ja saman keinutuolin käsipuut ottivat huokaisten huomiinsa
ja vastaan Alastalon kaksitoista leiviskää, mutta tällä kertaa
niine mahdollisine painonlisineen, minkä kukaties vaikuttivat
vastaomistettu parkin retarinsääty kapteenin sivupuhinoissa ja
maaherran piipun arvovaaka isännän leukapielissä. Luonnollinen
seikka oli muistakin salissa nyt, kun asia oli tapahtunut, se,
että muut istuivat ympärillä seinävierillä ja odottelivat vaik-
kapa eräät kyllä peräsohvallakin ja nahkaisilla, kun muut

vain tavallisilla tuoleilla ja puu-istuimilla, että muut istuivat
ympärillä ja odottelivat, kun Langholma ja Alastalo keikut-
telivat keskilaattioilla ja istuivat keinutuoleissa, Langholma
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vanhoilta oikeuksiltansa ja omistetuilta tottumuksiltansa laa-
mannivainaan piippu napitetulla rintapielellä, Alastalo taas

tämänpäiväisten toimitusten ansiosta ja klahviin suljetun val-
miin, tai, mikä melkein samaa, milteipä valmiin parkkikirjan
voimasta sekä muulta omalta toimen väeltä mies maaherran
piippuunkin leukatanoilla ja meriherran liivipullistuksiin keinu-
tuolilla.

Langholmakin oli keinutuolillansa jo tyyten unohtanut
taannoiset turhiin rauenneet lähtemisen yrityksensä ja lyhyeen
loppuneet luovinsa tuvan puolilla: tunsihan hän kotoakin nais-
väen viikkoiset touhut ennen pitoja ja sekös sydän hänellä
olisi ollut, että olisi omiksikin katumikseen palkinnut Eevas-
tiinankaan vaivat lähtemällä nälkinensä talosta juuri kun
räätit lämpimiltään olivat kannossa pöytään ja emäntä par-
haassa lennossa? Höyliys on niskan toinen taito, kun jäyk-
kyys on toinen, ja niitä on kumpaakin ymmärrettävä käyttää
paikallansa ja tarpeellisessa kohdassa! oli hän pojallensakin
opettanut. Olipa Langholma alkanut tuntea vissiä nousua ja
kohentumista omassa mielessänsäkin seuratessaan Alastalon
arvotietoista hommastelua ja toimenhäärinää piippuhyllyn edus-
toilla ja maaherran piipun virittelemisissä, sekä havaitessaan
muutakin juhlallisuutta ja asettumista salin menossa ympärillä
näin päivälliskäskyä yhteisesti odotellessa ja kunkin kohdal-
tansa omissa ajatuksissansa ja itserakennuksiksensa päivän toi-
mia ja valmistunutta kivankirjaa hiljaksittain ja omassa rau-
hassa aprikoidessa ja punnitessa. Tosi olikin, sen Langholma
tunsi koko olemisessaan ja tunnusti alttiisti, että saavutus

tämän päivän istumisesta oli ajattelemisen arvoinen, ja sitä
merkillisempi, mitä selvemmille asian lankoja päässään kehit-
teli. Syystäkin ovat Alastalon askeleet tavallista painavammat
palkeilla ja piipunpito kourassa käsivarren mitalta totuttua
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avarampi! tunnusti ja hyväksyi Langholma sekä ryhdisti itsen-
säkin juhlallisemmaksi, kun Alastalo nyt oli asettunut häntä
vastapäätä omalle keinutuolillensa ja salilla oli katseltavinansa
kaksi keikuttelijaa keskikattioilla, arvovartiset piiput kum-
mallakin hampaissa. Langholmaa hyvitti sekin, että oli toi-
nenkin istuja häntä vastapäätä, jolla oli selänvartta tuolin-
nojaan sama ryhdin mitta kuin piipunvarttakin komeuden
mittana kädessä. Mies tarvitsee itsensä tiedon ruumiiseensakin
ollaksensa täysissä leivisköissä, kun painoa kysytään asioiden
touvipiuvissa! ajatteli hän ja tuumi tulevia, kun oman pitäjän
mies pitäisi puoliansa talven takaisissakin haminoissa ja pun-
nitsisi pesetaa ja Spanjan kultaa samalla kämmenellä kuin mui-
nen riksiä ja ruotsin hopeata Tukholmassa! Tiivis silmäpari,
vaikka akkunat avoimina aina ja vahti valveilla ruudun takana,
tihti leukapieli ja sanat konteerissa, vaikka kielen saranat liuk-
kaatkin tarvepaikassa: tuon tarkalle hankkimisen hajukarvoilta
ja tuon pihtiselle pitämisen peukalolta uskoo varansa varova-
kin ja rahansa rehellinenkin vaikka meren kitoihinkin ja kel-
mien kauppoihin! arvosteli Efram Eframsson Langholmasta
sekä kohotti hänkin vanhaa laamannin piippuansa senverran
julkisemmille ja käsivarren varoille, että näytti, ikäänkuin olisi
hänellä ollut puntari vaajumassa tuomarin kädessä ja lähim-
mäinen punnittu vaakaviitaankin naukneljännekselleen sen
nokassa.

»Hiljaa hyvää syntyy!» sanoikin hän suopeasti Akstalolle
vastapäätänsä keinutuolilla ja maaherran piipun takana sekä
soi Langholman silmillensä ajan vakuuttaa Mattsson siitä, että
painava mies nyt puhui painavalle miehelle keinutuolilta toi-
selle sellaista, jota muutkin salissa sietivät kuulla. »Tiedän
minä sinua niiltä ajoilta, jolloin minäkin vielä poikamiehenä
ja ennen talolle rupeamista liputtelin vesiä ja kulasin kaljaasia
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Tukholman ja kotomantereen väliä, ja muistan mikä sarvi
sinulla jo silloin ja vasikkavuosinasi ensimmäisen jahtisumppusi
kipparina oli parhaiten pystyssä ja syhyvillä järkesi otsanysty-
röillä! En minä elinpäivinäni sitä leiskausta sinun viikari-
silmissäsi unhota, kun me kaksi kerta yhdessä seisoimme Tuk-
holman kaijilla — oli kuantai-ehtoopuoli eikä kauppa enää

käynyt ja sinä jahtisumpussasi niinkuin minäkin halkokaljaa-
sissani olimme siksi päiväksi joutilaita miehiä ja ajankuluksi
rannalla seisoskelemassa — en unhota leiskauksen kipenää sinun
silloin vielä vaaleampikarvaisten silmäkulmiesi varjossa, kun
sattuu juuri parastikään muuan täysrikarikiva kevittämään
ankkurinsa edessämme redillä, kettingit kitisevät, pultaaneissa
on levotonta ja täkillä läiskää juoksu, jo haistaa ensimmäinen
tuukki tuulen, senjälkeen toinen ja samassa jo haukkaa jokai-
sessa raa'assa pullistuva liina elävää henkeä, kiva havahtaa kuin
huokaisten, keula huomaa kevyeiksi purskuttelut edessänsä ja
kolmen maston purjeet pyyhkivät vapaata haahta sinne, missä
sataman suut sinisillänsä sirkuttelevat ja meret ovat rannat-

tomina keukpuun kurkoilla kutsumassa, en unhota silmiesi
vikuksenväkeä kuin häntähuiska leiskausta urosketun kado-
tessa pensaspuskiin, kun minäkin verikäni vilpastuvana ja
nenissä suolameren huminaa satun sanoa tokaisemaan kuin varsa-
oriin hirnan: 'miltäs tuntuisi tepastelu komentokansilla, jos
jahdinkölikin olisi parkki-aluksen mittainen ja ruori nakattu
keulaa kiistämään Atlannille Kihdin salmen suiden sijasta!'
sanoin ja lisäsin: 'laistot laivan kitavierillä lienevät avarammat
kuin väljätkään kotopellot ja komentosilta komeampi läisky-
teltävä kapteenin anturain alla kuin savi isännän askelissa voi-
paankaan talon saralla! Meren ilmat humistelevat miestä hius-
juuria ja veriä myöten, kun maapakko kiskoo hiet suonista
ja kangistaa aiturinkin aisuriksi!' sanoin ja ajattelin valtoimen
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hetken minäkin, keinunko joskus Atlannin keinumilla minä-
kin, vai Langholman raja-aitoihinko minun loikkani loppuvat?»

Langholma vaikeni hetkeksi ja imi haikun piipustansa: oli
aina hyvä antaa ihmisille aikaa päästä ajatuksen perille, kun
jotain oli sattunut vierähtämään huulilta semmoista, jota

kukaties ansaitsi kuunnella, ja sitäpaitsi oli suotava tila muiston
uruillekin mielen rinnoissa hymistä loppuun mahdolliset nuot-

tiensa hiakeat jos tyydytyksetkin. »Fliljaa hyvää syntyy, sanon»
toisti hän siis ja vahvisti sanansa ennenkuin enempiä jatkoi.
»Kukaties sinäkin vielä muistat saman tuokion Tukholman
satamassa ja kaijilla, ellet ole unhottanut niinä vuosina, jotka
ovat kuluneet, mutta minulla se on pysynyt mielessä elävänä
niinkuin eilinen päivä, ja kun senjälkeen näin sinun seuraavana
keväänä, en enää jahdin suoravartisen helvarin kangoilk, vaan
oman kaksimastoisen kaljaasisi ratinsarvien kieppumilla, ja vuo-
sien kuluttua jo kipparina kuunarin rikisessä kuutossa, kunnes
mastoissasi jo oli molemmissa raa'at ja prikin kapteeni tarjosi
Englannin tuliaisia Alastalon rannassa, niin joka kerta minä
ajattelin väläyksenväkevää sinun silmäsopessasi muinoin Tuk-
holman kaijilla ja ymmärsin kasvusta, että veriin oli siementä-
nyt eloruista, jonka varsissa olki ei vielä ollut lykännyt ylintä
solmuväliänsä! Parkkialus se oli, solava joutsen vesillä, joka
silloin Tukholman redillä kirvotti siipeä ja hävitti merille
silmiemme edessä, ja puolimatkasta jo ja prikikölisi oijennuk-
silla — ensimmäinen prikikin niinkuin nyt ensmmäinen parkki
pitäjässä! — minä jo arvasin, mitkä sihdit sinun silmäsi jo
olivat asettaneet jyville ja varmoiksi eteensä silloin, kun minä
sinun vieressäsi vaiheilin siipien levittämistä minäkin pielettö-
mille ilman pelloille vaiko perittyä tannertamista koto-aitojen
turvatuissa kehissä. Parkille, parkkialukselle sinä veresi van-

noit sinä tuokiona, kun kitisi korvissamme silloin ankkuri-
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kettinki rautaista lauluansa, alus vavahti kölinsä vapauksiin
ja parkkilaiva kuin itsensä löytäen ja henkiinsä heräten kolmen
maston ylväiltä tavoitti tuulen ja kallistui kulkuun sinisen siu-
natessa kineläikkein lähtevän kupeita kantavilla kummuillansa!»

Langholma oli tullut vetäneeksi viulua niin täydeltä kie-
leltä, että hän itsekin hieman hämmenteli äänen komeutta ja
muutti rekisteriä kuivemmaksi: »On sinulla ollut hikistä juok-
semista ja vielä hikisempää hengen vähtiä, ennenkuin olet
jokaisen meistä kääntänyt uskoosi, ja yhteisväessä nyt on kis-
kottu mäen päälle se, mikä erimiehinä olisi meiltä jäänyt itse-

kultakin paikoillensa ja liikuttamattomaksi mäen alle, niinkuin
jäisi kivikuorina anturan liikkumattomaksi kin tukkaankin
jäniksen valjaissa ja parhaittenkin jutunpyräysten loikkimilla!
Ehkä olisi praakkia pidetty pitäjässä ilmankin sinua ja
suukeräjiin kulutettu sekä sylkeä että aikaa, mutta sinun
ansiotasi se on ja sinä kellossa olet vieteriä vetovireeseen
vääntänyt, kun tietä on painettu eteenpäin, eikä kestikieva-
reihin väsytty, ajettu virsta kerraltansa, kunnes on penikulmia
takana taipaleena, vaihdettu kaljaasit kuunareiksi kunnes nyt

on prikikin pieni astia pitäjässä ja parkkikirja klahvissa val-
miina paperina! Maa on varmaa kamaraa ja peltosarka tur-

vallista tannerta asteltavaksi, mutta näkee Langholmasta lah-
tien suitse merillekin ja ymmärrän minäkin vereni viehkeistä,
että laveakin sarka on aita-ahdas vetten vierien verroilla, ja
että suoltavakin savi on kankeata kamaraa rinnoilla sen lyk-
kivän ja loiskivan, joka kantaa parmoilkan laivaa kolmimas-
toakin lastunkuherana, ja jonka aaltojen takana ovat taivaan
rannan tanhumilla kaukaisuudet äänillänsä ja loiton laulut
ääriltänsä voittajaa kutsumassa voitteloihin ja toivojaa toivon
keikkuviin kaukaloihin!» Langholman olivat vakaat, mutta

lauhkeiltansa melko säyseänsyvät Eframin silmät sanapuheen
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kehittyessä viehtyneet seuraamaan piipun pesän kiekuroivia
sinisiä, jotka kamannivainaan totisesta merivahastakin koho-
sivat ilmoihin yhtä huitukaisina ja omiin haituviinsa käher-
tyvinä kuin minkä kevytmielisemmänkin pesän porosta ja
hepeneherkusta hyvänsä, ja niinpä olivat sanatkin hetken
hyvissä saaneet ilmaa liepeisiinsä ja lähteneet järjen tanterilta
mielen liehumille ja helmahuiskeille. Langholma hymähtikin
itsellensä ja sanoillensa sekä huiskasi piippua senverran kädes-
sään, että savut sekosivat kuiduiltaan ajatuksia kuljettamasta.
»Psalttarit tässä mieleen tulevat!» naurahti hän jakielsi, peitteli
muittenkin edessä havituksen alkua järkensä siipisangoissa. »Sitä
minä vaan rupesin sanomaan, että miesteon sinä taas olet pitä-
jässä tehnyt ja kiitoksen ansaitset palkaksi, kun niin kauan olet
kiskonut, että muittenkin kädet ovat kerjenneet apuun ja tou-

vin kimppuun ja nuottaa nyt vedetään maihin, minkä yhdessä
jaksetaan. Sinä, Mattsson, apajapaikan katsoja olet ollut ennen-

kin, ja nyt isoa nuottaa ja monen kylän pyydystä mereen

potkiessa olet sinä ollut hikityössä ja saapasvarsissa jo yö-
pimeästä ja silloin, kun me muut vielä kuorsasimme sängyis-
sämme! Vuodet minä sinun jo muistan tätä viulunkieltä
vinguttaneesi, ja jos nyt viimeinkin potkitaan polskaa hää-
salissa, niin sinä nuotit olet soittanut anturoihin sekä yljille
että sulhaspojille! Parkkikiva on komea kuutto ja parkin
keukpuu semmoinen kurko, joka puskii Biscayat ja sihtaa
Spanjat, kulkee Kanaalit kartalla ja sujaa Gibraltarit Välimeren
suilla, noukkii salmea kuin sukkavarras silmää ja satamia kuin
kalanperkaaja silakkaa korista, Malagat ja Marseillet, kaikki
suomuksissa, pesetan hopeoissa kyljiltänsä tai franc'in kiiltä-
vissä kyljiltänsä! Sinä, Herman, meille marjamaat olet ennen-
kin näyttänyt ja mansikanpunaiset osoittanut aidan takana,
miksemme siis vieläkin sinun kirmoissasi aitaa törmää, kun sinä
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käsket, Vaarniemi varsihongissansa humisee kaipaa kaatavaa
kirvestä kuin valmis vadelmasato suvikypsillänsä ahon pannoilla
ahmivaa suuta, ja jokainen kirpoova lastu laulaa parkkia pitä-
jään, kolmen topin kantajaa vetten ylväille, haahta viirikästä
ja kölipitkää, kunnia koreutena mastoissa, rikkaus vaurautena

vanavesissä!» Langholma hymähti taaskin sanoillensa, koska
tälläkin yrityksellä oli purstoihin siepannut tuuli ja äänikerta
kiivennyt ylemmäs kuin oli tasainen tarkoitus: selvästi oli het-
kessä ja hengessä vetoa ja kohistusta ylöskäsin ja juhkvirsiin!
»Sinä olet sukeva mies sekä alkamiselta että toimen jatkolta,
ja kernaasti sinun nuottakuntaasi liittyy, sillä sinä lähdet
kudulle, kun kutu haisee meriltä, ja sinä soudat takaisin, kun
saalis on nostettu ja ruuhi lastissa!» lopetti hän siis lyhyellä
sen, mikä pitempään ei mahtunut. Laamannin piippu sai nyt
palata virkoihinsa suupieleen, sillä se oli sanottu, mikä piti, ja
Alastalo tunnustettu mies salissansa ja jokaisen edessä, niinkuin
ansaitsi.

Tilapää oli ehdottomasti kohotettu salissa ja Langholman
vakainen virkahdus ainoastaan kuin sulkupuomin nosto padon
suilta, jotta vedet pääsivät omille virroilleen ja uoma juopiinsa
tai kuin ensimmäisen tähkäpään kärki helluntaisella vainiolla,
joka ruiskihossa on putkahtanut ennen muita ja ylimmille
ruohovartensa ummilta, mutta jonka vierillä ja ympärillä jo
seuraava ilmanhenkäys harjaa ja huojuttelee lukemattomia
muita jayhä uusia hienotukan piippoja julkisiltansa saran kahi-
noilla pyhäpoudan kiloissa. Härkäniemi, joka kauan oli ollut
hiljaisin, ja jonka sydän siis oli täysin parrastasainen, ja joka
myöskin, jos munaskuihin asti näki, oli taatusti vakain ja uskol-
lisin sielu salissa ja Alastalon lähin mies ja käsivarren tuki, hän
nyt ensimmäisenä Langholman jälkeen valmistui tähjille ja
jutunkypsiin. »Sinun henkesi kupeissa on siittävä sarvi ja sinä
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astut toimentiineeksi koko seurakunnan!» lausahti hänkin
sanansa Alastalolle ensi mielensä täydeltä ja oli painava ja pai-
kallansa kuin arkki Araratilla. Härkäniemi muutti kuitenkin
nopeasti nuotin arkisemmaksi ja lisäsi saarnaansa maanantai-
päiväistä: »On sinulla kuitenkin ollut juoksemistakin ja vielä
viikkoisempaa hengenvähtiä, ennenkuin olet jokaisen meistä
kääntänyt uskoosi, niin että nyt istumme niin monta kuin
meitä on minä-Mattia salissa ja oman pään vikuria tuoleilla
ympärileikattuina amalekiittoina seurakunnassa ja herranvertai-
sina parkinretareina pässikarjassa!» Hän antoi silmänsä vaeltaa
Pukkilasta Eenokkiin, ja vaikeni, sillä mitä enempää tässä oli
sanomista, koska asia oli valmis ja ateriakin odotettavissa.

Lahdenperähän istui olkapää olkapäästä Härkäniemen vie-
ressä, ja kun Härkäniemi oli lopettanut, niin oli hänellä,
nopeammin kuin hän oikein kerkesi asian hoksaamaankaan suun-

vuoron tila odottamassa. Ei lautamiehen kuitenkaan auta häm-
mennellä, vaan on hänen vaikka yskittävä, jollei ole sana samalla
täpärällä kohta valmiina, jakoska päivä tavallaan oli tärkeältä
osalta hänenkin päivänsä, niin jo Vaarniemenkin vuoksi oli
hänenkin jotain hönkäistävä ja hyristävä värsyn jatkoa vir-
teen. Äänessä ja syljessä hän olikin paikalla, kun näin oli tul-
lut rako juhlallisuuteen aivan korvan vieressä ja sopi sanoa
jotakin mieluummin kuin olla mitään virkkamatta. »Enkös
minäkin ole sitä aina sanonut, että Alastalon reessä aksmäkeä
ajetaan, ja jalakset kiljuvat, kun manner jää!» hyrähytti hän
ja haki ajatuksen lankaa päästänsä puheen jatkoksi. »Kannak-
silla tekee matkaa samat virstat kuin reen resloissa istuessakin,
ja viisas pitää varansa kannas-anturoita valitessaan: loikkaa
liukkaimmille, niin on Alastalon matkassa markkinoilla!» kehui
hän ja oli tyytyväinen, kun sittenkin järki hädissään kerkesi
poikimaan penikkaa, jolla oli jalat alla. »Rusko aisoissa ja
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Alastalo ohjaksissa, toimenteko vilkstajana valjaissa ja neuvon-

näppi kiristämminä kuolattimissa: hullu se, joka ei käskettynä
siihen rekeen istuisi, jokakulkee niin, että virstantolppia lukee
kaksi kerrallaan tien vieriltä!» terästi hän puhetta ja laski jut-
tua niin voitaviltaan kuin hänen naamaansa sopi.

Alastalo ymmärsi, että nyt oli hänenkin jo jotain sanottava

ja torjuttava ylenpalttisimmat luotansa. »Mitäs tässä turhista
puhutaan, kun ei ole vielä valmista kuin paperinpalanen klah-
vissa!» tasoitteli hän ja oli vaatimattomampi kuin oikeastaan
oli rehellistä. »Mutta merkitäänpäs tukvuoden maaliskuu ja
katsellaanpas kesäkuussa ja eletäänpäs elokuuhun, niin kukaties
jo on jotakin toimessakin pitäjässä ja varvimäen kaiteet Vaar-
niemen kallioilla ainakin lastun kuonaa läjillänsä kyynärää pak-
sulti!» paransi hän puhetta hiljaksiltaan nöyriltä komeampiin
ja oli mies keinutuolilla ja koko liiviensä leveydeltä ja maa-

herran piipun muhkeuksilta. »Se ainakin on vissi ja sopii
uskoa minun sanomakseni, että, kun ovat joulupahnat heitetyt
tuvasta tarhalle ja joulu kyyditty pellolle, niin on kiiruu pitä-
jässä ja koko tämän luodon läänissä tammikuun datumista
Mikkelin marraksiin saakka niin, etteivät emännät taloissa
kerkiä touhussa kahvipannujensa kylkiä pitelemään, onko liemi
kylmää vai kuumaa, kun joskus ihmeeltä hiirenhaukotuksen
ajan on toton edessä välinrako hörpäistä virkistyksen tilkka
kielen vilkan nääntyviin kuiviin, eivätkä isännät kyhnäsemään
tukan niskaansa edes ainoan kerrankaan ajatusajaksi sen tuiman
kestämillä, joka kuluu päivästä, kun mies aamuvarhaissa hyp-
pää housuihinsa ehtoomyöhässä riisuakseen itsensä hirreksi sän-
kyyn!» Maaherran piippu lepäsi sojoiltaan ja vapailtaan käsi-
varren ojoilla, helmirihmat heilahtelivat ilmoissa sen kuin
puheen puhti vaati varren laveampia liikuttelemisia ja Alas-
talo lasketteli juttua keinutuolilta, ikäänkuin olisi koko ikänsä
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istunut samavatsaisena ja samapiippuisena miehenä ja Gideonina
salissansa ja muut kuuntelemassa mitä Jefta saarnaa: oikeastaan
paisutti jarohkaisi sanomattomasti ja enemmän kuin uskoikaan
syntistä lihaa ja kristittyä Aatamia tieto, että parkkikirja sit-
tenkin nyt oli pitkän prässin ja vuosikautisten puhimisten jäl-
keen nyt viimeinkin valmiina ja allekirjoitettuna varman lukon
tallessa omassa piirongissa, ja että tässä nyt istui herrana ja
lervikreivinä kuin Naantalin parooni puolimatkan krouvissa
ja keikutteli keinutuolillaan kuin Prunkkalan pastori vapaa-
maanantaita sen sunnuntain jälkeen, jonka oli nukkunut
umpeensa lauantaisten ryyppyjen jäljiltä ja valmistumattoman
saarnansa plareille pöydällä!

»Vai tässä jo alventtia veisaamaan, vaikk'ei vielä eletä
paaston pyhissäkään, ja pääsiäisetkin vasta almanakan prän-
tillä!» pajatteli hän ja koetteli leukajäseniänsä ensin, ennen-
kuin päästi paria täysraveille. »Kynttilämessusti hierokaa
unet silmistänne, sillä silloin se alkaa, ja miestä kysytään
tuvasta kuin katkismusta hyllyltä ennen lukuvuoroja, ja var-
saa tallista kuin valhetta keräjillä! En minä puhu niistä
tiinuista, jotka jo Mikkelistä asti kipistyvät taikinoissaan viikot
umpiinsa jokaisen talon muuritoton vierustoilla enkä niistä
kentäysistä, jotka kannetaan valmista kyrsää uusien tieltä aitan
ullakoille vartoomaan talvisia nälkiä ja varvimiesten rahaa, enkä
hiiskase sanan puoltakaan niistä hyppysistä, jotka jokaisessa
tupasessa, niin monta kuin on mökkiä pitäjässä ja merimiehen
leskeä nurkissa muoreina kyykkimässä ja niin pitkiä kuin on
viikkoja talven selässä Pyhäinmiehestä Valpuriin, nyhtävät
köyttä ja kiskovat hamppua maanantain hartaista tiistain
kiiruitse lauantain väsymiin asti, minkä kihti sallii sormen-

päissä, köyhyys käskee sydänalassa ja me tarvitsemme terva-

triivin haisevaa leiviskää parkkimme satajalkaisiin saumarakoi-
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hin, en puhu Esoista ja Lundeneista aukkoluodoilkkaan, jotka
kymmeninä kättyröinä koluvat kelkkoineen viimeiset Kihdin
karitkin paljaiksi katajapehkoistaan vaarna-aineiksi varvityöhön,
veistääkseen ehtoopuhteet ja talvipäivät tupainsa nurkissa ja
kujanpäissään pinokaupalk sitä kyynäränmittaista ja katajan-
hajuista, jota tasatuhansissa ja tervaankastettuina tarvitaan
silloin, kun pukataan parkinkylkiä pitäviksi, en näistä puhu
ja hosumisista kylillä ja kulmilla, vaan siitä, kun kitisee helmi-
kuu vihdoinkin anturain alla, hongat humahtelevat Vaarniemen
metsissä hankiin ja miestä kymmenissä puuskuttaa, mikä kym-
mensyltäisten juurilla latvan ylväitä taivaan palelevissa sini-
sissä iskuilknsan vavahutellen joka lastunkutamalta, mikä kan-
non tyvellä kirvestä levähytellen, kun salo on ryskinyt ja pitkin
pituuttaan makaa maassa karvainen honka viimeisen huokauk-
sensa huoanneena! Entäs maaliskuussa, kun hönkäsee, minkä
metsä mäen kalletta tarjoo ja havukorven kohduilta mahtuu,
jäille ja raikumille kirjava kirma höyryävää hevosta jokaisella
etureen palkosilla koluhirsi kiskottavana, pitkä kuin kymme-
nen kanttorin virsi ja tukeva kuin seitsemän pitäjän papin-
palkan nostaja: onpas siinä kilpaa huurteisessa metsärinnassa
ja rantojen teräksisillä hileillä ja kiloilla, ennenkuin on selvä
virstaisen jonon järjestys ja pitäjäin parhaista se Polle etum-

maisena polkemassa tiellä, jolla on polvinivel potkavin kisko-
milla vonkavan hongan tai se Rusko heiskaharjoin edellä muita,
jolla viimeisessäkin ahteessa vielä on rinnanpaljetta laveaankin
liehtoon kun väkevän rynkäsemältä kyynärniska juoksujalkaa
saatetaan perille varvimäen törmille! Tai pistäppäs Pukkila,
varsasi valjaisiin huhtikuussa, kun vettä jo kilottelee Kiviveden
kurkuilla ja teeret pitävät peliänsä havusaleissa rantametsien
tuoksumilla, ja aja hilkuta varvirantaa kohden, mistä jäät
vielä kestävät ja lumenpälvet juoksuttelevat jalasta, niin virs-
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tojen päähän kuulet sahojen suihkeen ja kirveiden kalkkeen:
kuka teräs ja mäikää taltta, pantteriruodot ovat pystyssä ja
sahapenkkiä sahapenkin vieressä mäki kirjavinaan, täällä
kumahtelee leiviskän moukari, kun mies heiluu, tuolla huiskaa
hiha sahurilla ja paita läppää selkään, kun kymmenet parit ovat

hartaassa työssä ja hartiaväkinen alhailta kiskoo, minkä roteva

ylhäiltä työntää, saha syö ja lautaa syntyy, mäki kumahtaa ja
väkinauk löytää puuhun, pantteria nousee ja kutatapulia kas-
vaa; kekona on mäki ja muurahaisina ovat miehet, kun hiki
hihkuu otsilta ja puuntuore tihkuu männynpihkaansa! Ja
tuleppas toukokuussa, Härkäniemi, tai soudappas kesäkuussa,
Eenokki, kun kirveillä on kiiru ja miehillä enemmän: piilua
nousee ja laskee, moukaria heiluu ja mäikää, talttaa takoo ja
taputtaa, vasarat nakovat ja höylät huiskivat, kaira narskaa ja
puras puree, mäki männii ja ilma paukkuu, kun kerta kerralta
kivan kylki nousee, kyynäräinen katajavaarna kyynäräisen
katajavaarnan jälkeen uppoaa ajettuna tihuvaan puuhun ja
jykeä lankku jykeän lankun jälkeen taipuu ja likistyy mahtavan
pantteriruodon tervaiselle poskelle asettuen tottelevasti keulan
kaartoon tai sivun kupeeseen, kuinka käskee moukarin muser-

tava mahti, pantterien velvoittava kaarto ja pohjan juokseva
luonto: päivä päivältä ylemmäs tihdikas seinä sadan miehen
saumatessa meret kestävää ja suolaisen ryngät luotansa ylväin
torjuvaa! Entäs heinäkuussa, Lahdenperä, kun on huiskittu
kolmekin kuukautta, honkavalkoista seinää varvimäessä kol-
menkin talon mokoma valmiina ja saumatihtinä, keulassa jo
kenon nokkaa ja ahterissa perän pystyä, mäessä lastukasaa
kyynärän paksulta kahlattavana ja vuoren kallio-otsa varvi-
mäen takana sammaleista paljas pelkästä lakkaamattoman kal-
kuttelemisen ja vasaran naputtelemisen kaiuttelemisesta, niin
saatpa sinäkin väkinesi jättää heinät kuivumaan niityllesi kes-
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ken pakvinta suvipoutaa, ja tulla katsomaan, kun runko kuin
ihmisen mieli valkoisillaan seisoo uljaana teloillansa suvitaivaan
alla ja meri sinisenä edessä odottaa morsianta keikkumilleen!
Langholma, sinä, ja Härkäniemi, sinä, ja Pukkila, sinä, ja
kaikki ja jokainen salissa, eikös paisune povisaumoissa jakiskone
väljemmille rintakorin kehiä itsekulkkin, kun seisomme yhtenä
miehenä retarit kaikki korkeillamme kaikuvalla kannella, väkeä
on mustanaan kirjava mäki alhaalla ja takakeulan alta kuuluu
hiljaisiin ilmoihin rakennusmestarin kaikuva: 'ali right': kolme-
neljä terävää iskua, kun vanhin timperi kirveensä tallalla ajaa
lähtökiilan takakeulan alle, vavahdus! väki alhaalla on haudan
hiljainen, kiva jalkojemme alla on liikahtanut, suopa litisee
kelkkapuilla, lipuva vauhti kiihtyy, jo suistuu aluksemme vin-
haa menoa, niin että kelkkapuut alla sihivät ja kuumenevat,
notkahdus, kohaus! vesi roiskahtaa korkealle kahden puolen
keulan kupeilta, keula syöksähtää syvälle mereen, pärske rois-
kuu kahden puolen, alus kuin huoahtaa, hengähtääkuin ruumaa-

van rintansa pohjilta, kun vesi sen halkoomilta kohisee tieltä,
mutta palaa nostavana takaisin, kevittää keukvaa liukuvilla
kantamillaan, ottaa syliinsä kuin laskeuvan joutsenen laineille
lipuneen kivamme, joka vapahtuneesti kokkansa kenoille koho-
ten liukuu loitoille lahdella korkeviltaan kuin valtakuntaansa
saapuva kuningatar!»

Akstaloon oli mennyt henki, maaherran piippua viljeltiin
kädessä niin avoimen sojolti ja vapaan kvealti, ikäänkuin olisi
miehen virka koko elämänijän ollut keinutuolissa istuminen ja
liivipuolien näytteleminen, kun muut kuuntelevat ja itse laskee
julkisia ja esivaltaisia leuoistansa. Härkäniemikin ajatteli sohvan
päässä ja myönteli mielessänsä, kun seurasi piipun heikuksia
ja heitonviskeitä Alastalon käsissä, että kas vaan, putki löysi
sittenkin miehensä ja mies putkensa silloin muinen Aronssonin
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puodissa! Myöskin Langholma, ehkä sentään vähän hämmäs-
televänä, hyväksyi Alastalon laveudet ja ajatteli, että totutta-

koon nyt itsensä, koska näkyy luonto opettavan olemaan
itsensä vertainen: Alastalo joutuu tästä lähin meidän puoles-
tamme pitämään puoliansa isostenkin edessä ja entistä suurem-

missa asioissa, ja sitä paremmin puu seisoo juurillansa, mitä
tykevämpi on sen tyvi! tuumi hän sekä ihmetteli, olisiko hän
itsekään mikään Langholma joukossa, jollei hän tietäisi itseänsä
Langholmaksi? Ainostaan Pukkilalla oli pientä närää ja sydä-
men ristiriitaa tungettavana mielensä taskuun taaskin ja salat-
tava näkymästä: kylläpäs Alastalo nyt on keinavilkan sekä
hengen hylliltä että ruumiin höyheniltä! ajatteli hän, sekä kartti
katsomasta koko peliä ja piipunvähtiä keinutuolilla, jottei tur-

melisi sappeansa ja mielensä sisikuntaa harmiin juuri parhaaksi
aterian ajaksi: eikös kopina etukamarin puolella ollutkin juuri
kuin käskystä loppumassa ja semmoinen hiljaisuus sillä puolen
ovea, joka ei voinut tietää muuta, kuin että nyt parast'ikään
hät'hätää sitaistaan ja silitetään peilin edessä tasaisiksi päälaen
pitsit ja myssyt, ennenkuin taas ovi krapsahtaa ja Eevastiina
seisoo kynnyksillä ja hallelujan maut tuntuvat kitalaessa, kun
kumartelevan ja käskevän takana kaatit ja paratiisit vilahtele-
vat silmään ja katetusta pöydästä näkee senverran kulmaa ja
karotteja, että salaatit huomaa jaräättejä lukee ja sydän humah-
taa iloiseksi!

Alastalo oli sillävälin kuitenkin vain jatkanut katrilliansa
ja vetänyt kerta virittämästään viulun kielestä äänen koko jou-
sen mitalta viimeiseen ranteimen sujahdukseen saakka: »Enpäs
tottavie katsellut iloisemmin ja pestymmin sydämin morsiantani
hääpäivämme heräävänä aamuna, kuin olen katseleva uutta

parkkiamme suvisilla vesillänsä, kun se ensimmäistä päiväänsä
keikkuu ankkurikettingissään ja meri lahdella paimentaa vallat-
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tornia karitsojansa loiskumisen leikeille sen uljailla läikkyvillä
kyljillä!» paisutteli hän ja koetti nostaa toistenkin mieliä sillä,
mikä kevitti hänen omia veriänsä.

Nyt tapahtui kuitenkin jotain ja sitä, jota Pukkila juur'-
ikään oli mielessänsä aavistellut ja odotellut, ja joka silmän-
räpäyksessä vei kaikkien ajatukset likempiin ja lähestyvämpiin
asioihin kuin tukvuotisiin, jotka vielä olivat monen kuukauden
kulman takana ja tämän vuoden almanakan tuntemattomissa:
Eevastiina seisoi todella kynnyksillä ja avatusta ovesta näkyi
etukamarissa valmis ateriapöytä! »Vai minusta täällä ja morsia-
mista puhutaan ja paasataan täysparroin!» paukkui ja pauhasi
Eevastiinan ääni Alastalon sanoihin. »Jaa'ah, kun minäkin vielä
oli nuori ja pojat juoksivat jäljissäni kuin hakavasikat laitu-
milla kiulun hännissä, ja Hermankin oli hupsu ja piti minusta
ja osti käädyt ja kihlat kaulaani Tukholmasta saakka!» Eeeva-
stiina oli kuitenkin täydessä höykässään, eikä suinkaan haikai-
lemisia ja huokailemisia varten pihtipielten välissä. »Laivois-
sanne ja asioissanne pärisette koko jumalan päivän kuin puskiai-
set lahokannossa, ettekä ruokaannekaan ajattele, ellei joku tule
muistuttamaan! Tulkaa nyt etukamarin puolelle, laitin jotain
pientä pöytään meidän vähäisistä, ettei nälkinensä tarvitse
talosta lähteä tuulta haukkaamaan, linnunruokaa, niinkuin
Haukan emäntä, kurjen leipää niinkuin Kurjalan muori,
juustolihaa palvin päälle niinkuin köyhän pastorin laiha leski,
vasikka sentään teurastettiin, kun minä mankuin, porsas pais-
tettiin, kun Herman käski, sahti imellettiin, kun oli humalat,
lämpimät leivottiin, koska kerkesin, varit muhennettiin, koska
uuni oli lämmin, salaatit survittiin, koska oli Siviällä aikaa ja
Rauha apuna, ankeriasta oli kammiossa, siikaa verkon silmässä,
palvia ullakolla, tulkaa nyt pöytään, kävelkää yksi erällänsä,
missä enempää ei mahdu ja kaikki yhdessä, missä tunkematta
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on tilaa, jokainen käskettynä, vaikk'ei kukaan nimitettynä,
Langholma noikattuna ja Pukkila niiattuna, Krookla nyökät-
tynä jaHärkäniemi nikattuna, Karjamaa kutsuttuna jaLahden-
perä pyydettynä, jokaikinen ja kaikki erikseltään ja yhdessä,
vaikken jokaiselle niksaa ja enempiä keiku: pöytään nyt etum-

maiset edellä ja taemmat jälessä, niin kaikki tulevat perille ja
emäntä on rauhassa ja pöydän leuka loveton ja hammasrivi
täysi, pöytään, pöytään nyt vaan, en minä kahta kertaa käske
jakolmea kumarra ja västäräkin nikunaku kynnyksillä ole . ..»

Emännän kehoitus oli loppumaton, hyrinä kynnyksillä katkee-
maton ja kielessä virettä kuin viikon vetoisessa kellossa. »Isä-
kin sanoi, pappavainaa aina: nälkä on paras särvin ateria-
pöydässä! sanoi-puheli, kun vieraita istutti Maanpään kama-
rissa: pieni pöytä, sanoi, mutta hyvä ruokahalu, niin maistuvat
vaikka pehmiöiksi keitetyt kivet karotissa! kehui, kun käski
istumaan, ja oli isonpitäjän kokki talossa, viikko juostu ja
kymmenen räättiä pöydässä!»

Nämä viimeisensä lateli Eevastiina kuitenkin jo etukamarin
puolilta ja kynnyksiltä väistyneenä, sillä salissa liikuttiin jo ja
vierasta oli astelemassa laattialla ja oli annettava tilaa ovessa.
Etummaisena saapui tietenkin Langholma, joka kokemukselta
ja muutenkin tiesi, etteivät muut kuitenkaan ennen lähteneet
paikoiltaan, ennenkuin hän oli liikkunut ja joka senvuoksi tur-

hien kursastelujen karttamisiksi ja tarpeettoman kainostelun
välttämisiksi ainakin ajallansa, vaikka sopivan vitkauden arvok-
kuudella noudatti käskyn viittausta silloin kun semmoinen
annettiin, ja joka nytkin siis siinä ajatuksessa, ettei saamatto-

masti aikailtu, oli Eevastiinan kehoitusten ja rohkaisujen puoli-
matkoissa jo lähtenyt keinutuolilta kävelemään piippuhyllyä
päin asettamaan piippunsa korjoon ja puoleen aterian ajaksi.
Piippuhyllyltä käsin saapui siis Langholma ensimmäisenä etu-
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kamarin puolelle ja välittömästi hänen jäljissään Krooklan
Mikkel, joka piti arvossa orpanuuttaan Langholman kanssa ja
joka senvuoksi pito-aterioissa, joita hän myöskin kunnioitti,
aina varoi, että hän oli pöydässä lähin mies Eframin ja orpanan
jälestä ja vieressä. Myöskin Härkäniemen hartiat keikkuivat
jo piippuhyllyä käsin, jonne hänenkin oli käytävä jättämässä
piippunsa, ja Pukkila puolestaan oli hänkin jo ketaroillaan ja
pystyssä sohvalta, koska Alastalo oli äkännyt isännänvelvolli-
suutensa, ja maaherran piippu vielä huippimassa käsissänsä käy-
nyt kyhäsemässä häntä kyynäspäähän sen kehoituksen rohkai-
sun, joka tarvittiin todistamaan, että huomattavaa miestä
ymmärrettiin kohdella huomaavaisesti ja että Pukkilan Pihlman
oli sentään erikäskyn arvoinen mies seurassa: hän kävelikin
ennen Härkänientä, joka oli nuhjustellut piippunsa perkauk-
sissa, ja Langholman ja Krooklan jälestä etukamarin ovelle ja
sisään. Alastalo oli jo leiponut selkähartioista Lehdenperänkin
liikkeelle sohvalta ja samaten melkein kiskomalta Eenokin kul-
mastansa ja kun hän välillä oli piippuhyllyn kohdalla päässyt
piipustansakin ja saanut molemmat kätensä vapaiksi, niin pian
oli Nordbergkin pystyssä tuoliltansa ja samaten Simonssonit,
ensin raha-Simu ja sitten risu-Simu hänen vierestänsä ja tämän
jälkeen ilman mieskohtaisia kehoituksia ja melkein kuin yhtei-
siltä nousemilta koko sali niin meriseinän kuin maaseinän ääril-
läkin. Jos joku tämän jälkeen olisi tyhjenevässä salissa enää
istunut esimerkiksi peräsohvalk, niin olisi hän nähnyt edes-
sänsä ainoastaan avartuvaa kattiapintaa mattoinensa ja etu-

kamarin ovilla miesselkää sullomassa, kurkokaulaisempaa tai
paksuniskaisempaa, kuinka kullekin oli ruumiin fasuunaa sattu-

nut, kaikki samoissa suunnan urissa astellen, niinkuin laidun-
mailta lypsytarhoille vaeltava lehmikarja, kullakin sarvikilla
hännänroikku samoilla koillisen lerppumilla ja kullakin kihta-
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kintulla kuonon keikku samoilla lounaisen nuustimilla, peräk-
käin ja rinnakkain, kuinka oli kävelemisen tilaa, koko keikkuva
miesliutakin, kunnes kaikki ja jokainen vääntävä hartiapari oli
hävinnyt vartoovan oven suihin niinkuin kaadettu liemi tratin
nieleviin pohjiin, viimeisenä punottavaniskainen Alastalo hyö-
rivänä ja häärivänä sen kuin pyylevyys salli ja ympärysten
pyöreys sovussa suvaitsi.

Kuusituntisen melko tiiviin istumisen jayhtä tiiviin, vaikka
verkaksiinkin tapahtuneen toimen punnauksen ja miesväellä
suoritetun järjenhäärinän jälkeen saattaa avarakin ja äsken
vielä seinävieriensä mitalta hartiasta hartiaryhään kansoitettu
huone tyhjentyneenä vaikuttaa huomattavan hiljaiselta ja hyl-
jätyltä paikalta. Alastalon salikin, joka tänäkin päivänä oli

kokenut saman ihmeen, minkä muinakin selkeätaivaisina päi-
vinä, nimittäin sen, että aurinko levitettyään aamupuolilla itä-
puolen akkunoista hurstia ja huikaisua matoille ja mattojen
väleille laattialla minkä ruutua oli merenäärisellä seinällä, myö-
hemmin, käärittyään liinasensa kokoon tältä puolelta salia, ajan
hetkien kuluttua ja päivän edetessä alkoi kurkistella samaa

kattiata ensin vinoviiruilta ja sittemmin yhä kvenevin läikin
vastapäiseltä pihanääriseltä seinältä länsiruutujen posteitse,
kunnes koko huone ja kattia oli sieltäkäsin taaskin aivan
samoilla valon huuhteilla ja lämpimän hukamilla kuin aamu-
puolesti merenääreltä, tämä Alastalon sali jokapäiväisinekoke-
muksineen ja vaihtumattomissa vaiheissaan sai nyt auringon
heloitellessa nykyisiltä läntisiltään aamupuolisten itäistensä
sijaista huomata, että äskeisten ja päiväisten hyrinöitten sijasta
sen viidettä syltäisissä seinätiloissa vallitsi odottamaton hiljaisuus,
melkeinpä kuin hyljätyn huoneen tyhjillensä jätetty autius.
Hiljaisuus ei kuitenkaan ollut ehdoton, sillä sitä häiritsi iloinen
hälinä viereisen etukamarin avoimilta ovilta, jonkatakana par-
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aikaa aterioitsi ja ravitsi itseänsä varustetun pöydän äärissä
toimiinsa ja päiväänsä tyytyväinen, eikä suinkaan harvapuhei-
nen ja matala-ääninen miesseura, jolla oli hyvä ruokahalu ja
harrasta hammastarhaa uskolliseen pöytätyöhön. Salin hetkel-
linen yksinäisyys läntisissä auringon laskumaissa tuli sitäpaitsi
tuskinpa kestämäänkään kauempia aikoja, sillä varman vertaista
vissiä oli, että verrattain pian ilmestyisivät Siviä ja Rauha tam-

puurin ovesta toimituksille ja järjestelemisen juoksuille saliin,
kun vaan pöydän palveluksissa ilmestyi semmoinen välinrako,
että Eevastiina voi heidät lähettää valmistuksille siellä. Uskon
turva etukamarissakin oli tässä suhteessa varma, siinä nimit-
täin, ettei aterian aikana salin pöytääkään tuvan puolilla unho-
tettu, vaan että kilisevät olivat odottamassa ja täydet lasit
valmiina salissa, kun pöydästä noustiin: ei Akstalosta enempää
Eevastiinan kuin Hermanninkaan hommista ja sallimilta vie-
rasta tavallisestikaan aterian jälkeen karaisemattomana ehtoo-
kylmiin päästetty, saati sitte tämmöisenä päivänä ja parkki-
pidoista!
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